
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 کانادا                                      استاد محمّد مُـحقّ

تناقض در تفکرسیاسی طالبان، 
 قریشی نبودن امیرالمومنین

تفکر سیاسی طالبان همیشه محل پرسش بود و پیوسته گفته 
شد که این گروه مانیفیست مشخصی برای دولتداری نـدارد   می

اخیرا کتابی به زبان عربی از سوی این گروه به نشر رسیده که به 
دست قاضی القضات کنونی آن، به نگارش در آمده است به نام: 
االماره اإلسالمیه و نظامها  این کتاب که گویا مورد تایید امـیـر 

عیار از اندیشـه  ای تمام المومنین این گروه نیز قرار گرفته، نمونه
بسته از گذشتگان است، کـه  روی چشم و گوش سلفی، یعنی دنباله

از میان آرای آنان هر چه را مطابق سلیقه طالبان یافته اسـت، بـه 
ای التقاطی برگزیده است، بدون هیچ گونه نظر مستقلـی از  شیوه

خود  وی در این کتاب گاهی به مذهب حنفی، گاهی به آرای اهل 
حدیث، گاهی به ترمینالوژی تکفیری سید قطب و مـودودی در 

های کنونی دنیا، و گاهی  باره جاهلی خواندن جهان امروز و نظام
 شود   به عملکرد خلفای اموی و عباسی متوسل می

این کتاب که از سوی باالترین مرجع علمی ایـن گـروه 
صادر شده  است، سندی معتبر از بند ماندن تفکر آن در پشـت 

های قرون ، و ناتوانی در عبور به روزگار کنونـی اسـت،      گردنه
که هم سطح علمی پایین  رهبران  این  گروه  را بـه نـمـایـش 

عیار شان  به عصر حاضر و مقتضیـات  گذارد و هم  جهل تمام  می
 آن را  

های موجود در کار این گروه بـه  برای نشان دادن تناقض
های اهلیت برای منصب امیر المومنین را  ذکر یک نمونه که شرط
 کنیم    بیان داشته است بسنده می

قاضی القضات طالبان با نقل قول از گذشتگان و با آوردن 
سه حدیث از صحیح بخاری، هفتمین شرط را قریشی بودن دانسته 
است  وی در توضیح حکمت قریشی بودن امیر المومنین این نظر 

 کند:  شاه ولی اهلل دهلوی را نقل می
واجب است که خلیفه از کسانی باشد که مردم از اطاعت “

وی سر نپیچند به خاطر نسَب و حسَب پرشکوهش، زیرا کسی که 
شمارند، و واجـب  چنان نسَبی ندارد مردم خوار و حقیرش می 

است از میان کسانی باشد که به ریاست و بلندی جـایـگـاه شـان 
انـدازی  معروف باشند، و قوم او تجربه گردآوردن مـردان و راه

ها       را داشته  باشد ،  و نیز  نیرومند باشد تا به حمایـت و  جنگ
های خود را نثار کند      نصرت وی کمر بسته، و به دفاع از او جان

و همه این امور یکجا گرد نیامده است مگر در قریش، به ویـهه 
پس از بعثت پیامبر اسالم صل اهلل علیه و سلم که کار قریش با او 

 ”بلندی  گرفت 
فکر او، ایـن  طبق دیدگاه نویسنده این کتاب و مالهای هم

احادیث پس از قرآن در باالترین مرتبه اعتبار قرار دارد  حال این 
آید که آیا امیر المومنین کنونی قریشی است؟  پرسش به میان می

اگر قریشی نیست چگونه اهلیت قرار گرفتن در این منصب را پیدا 
کرده است؟ هنگامی که مردم را به اجرای احادیث ضعیف ملزم و 

کنند، چرا خود اشان احادیث متفق علیـه را نـادیـده  مجبور می
 گیرند؟ می

طبیعی است که از منظر عقالنیت معاصر، تعیین معیـارهـای 
الزم برای رهبری جامعه کار قانون، و انتخاب کسی به این منصب 
کار مردم است، و هر شهروندی حق ورود به آن را دارد، بـی 

ای که در جهان امروز  های تباری و پیوندهای قبیله التفاتی به ریشه
 رود   سخیف و نابخردانه به شمار می

گرا در تاریخ اسالم بـه  های عقل البته در گذشته نیز جریان
اند  اما سخن بر سر این است که  قریشی بودن حاکمان باور نداشته

های خود رهایـی  اگر طالبان تا سطح رهبری شان از چنگ تناقض
نداشته باشند، مردمان گرفتار در چنگ آنان چگونـه راهـی بـه 
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 امشب تو بخسب و تون گرمابه متاب  حمامی را  بگو  گرت هـست صواب

 از دل  کنمش آتــش وز دیده  پر آب  تا من به سحرگهان  بیایم به  شتاب

 تون = آتشدان گرمابه                   مهستی گنجوی

 گلبرت ، اریزونا                پروفیسرداکتر ذبیح اهلل التزام 

 هژمونی پشتون ها
انتونیوگرمسی نویسندۀ ایتالوی دراوایل قرن بیست زندگی 
داشت وپیرو مکتب کارل مارکس بود، که قسمت زیـاد زنـدگـی 
خودرا در رژیم موسلینی درزندان سپری کرد  کارل مارکس توصیه 
میکردکه طبقۀ کارگر)پرولیتریا( باید از طریق انقالب طبقۀ حاکم 
)بورژوزی( راسرنگون سازد وبه قدرت ههمونیک پایان بخشد  اما 
گرمسی معتقد بودکه قوۀ حاکمه میتواندکه نه از روی زور بلـکـه 
بوسیلۀ تبلیغ ومدارا شهریان را قانع و فرمانبردار خود نـگـه دارد 
وآنها راتلقین نمایدکه آسایش تمام طبقات کشوربا بقای دولت شان 
گره خورده است  امابه گمان بنده، تئوری گـرمسـی بـه وضـع 

 افغانستان چندان ربط ندارد، در افغانستان کار کار زوراست  
ههمونی)کلمۀ فرانسوی( ازکلمۀ یونانی هیجمون کـه بـه 
معنی قائد است گرفته شده است  مشخصات برجستـۀ هـهمـونـی 
قدرت، تسلط وپیشوایی بوده وباالخص حکمروایی یک طبقه باالی 
دگر گروهها راافاده میکند  اعمال قوای ههمونی منحصربه یـک 
قوم، یک کشور ویایک دورۀ تاریخی نبوده بلکه تاجاییکه تـاریـخ 
ملل منعکس میسازد، زد وخورد بین گروههای مختلف به مـنـظـور 
احراز تسلط باالی یکدیگر همواره به اشکال مختلف جریان داشتـه 

 وهنوزهم دارد 
استعمال کلمۀ ههمونی درزبان انگلیسی اولین باردرحـوالـی 

در انگلستان راه یافت، که پیشآمد امپراتوری انگلیس  1033سنوات
رادرمقابل مستعمراتش در قرون ههده ونوزده میالدی تمثیل مینمود  
انقالب صناعتی، تفوق نسبی قدرت نظامی وانکشاف اقـتـصـادی 
انگلیس باعث شدکه ساحۀ تحت تصرف خودرا توسعه دهـد ویـو  
اسارت رابرشانه های مردمان سرزمین های مستعمره بار کند  هکذا 
خودخواهی هاو حرص وآز امریکاییان درقرن نوزدهم سبب گردید 
که امریکا به مناطق مختلف دست درازی نماید، چنانچه درحـوالـی 

به اشغال سرزمین لوائی مبادرت ورزید  درآنزمان تولیـدات 1033
امریکا به تناسب مصارف داخلی اش زیادبود و امـریـکـا تـالش 
ورزیدکه برای امتعهۀ خود بازار خرید وبرای کارگران خود ساحۀ 
استخدام وبرای سرمایه های خود زمینۀ سرمایه گذاری مهیـاسـازد 
ودرعین زمان برای آبادی مملکت کارگر ارزان از خـار  وارد 

فلپاین رامستعمرۀ خودساخت و دو  1000نماید  همچنان درسال 
 پایگاه بحری درآنجا تاسیس نمود واستقالل فلپاین رازیر پاکرد  

که دنیا یـک  1001به تعقیب اضمحالل جماهیرشوروی در
قطبی شد وامریکا یگانه قدرت ههمونیک باقی ماند، که این قدرت 
راهنوزهم بابرخورداری از قدرت نظامی خود درمنطقـۀ کـارابـیـن، 
آسیا وامریکای جنوبی ازطریق تجارت، تبلیغ دموکراسی وگسترش 

 عیسویت توسط کلیساها پیاده می نماید 
وسیلۀ عمدۀ تطبیق ههمونی مخابرات ووسایل اطـالعـاتـی 
همچونشرات، تلگراف، رادیو، تلویزیون، سینماوغیره میباشـدکـه 
درعصرحاضر با پشتیبانی عمدتاً نامرئی نظامی واستخباراتی، آنانیکه 
بااین وسایل مجهزاند، درهرجا وبه پیمانۀ گسترده تبلیغات شـانـرا 
پخش میکنند وروشها راتغییرمیدهند  درگذشته بدون دسترسـی بـه 
چنین وسایل برای یک قوم غاصب مشکل بودکه باالی بیگانگاه که 
متشکل ازاقوام متعدد کوچک ومتفرق مثل افغانستان امروزبـودنـد 
اعمال ههمونی سریع، موثر ودوامدار بنماید  عمدتاً همان قدرتهای 
بزرگ و قوی بوده اندکه درگذشتـه ودروقـت وزمـان خـویـش 
 برکشورهای کوچک و ضعیف وغریب اعمال ههمونی نموده اند    

تاریخ افغانستان گواهست که نهادها و اقوام مختلف کـه  
قسمتهایی ازافغانستان ضم قلمروشان بوده است، ازجهات مـتـعـدد 
تغییرات فاحش باالی باشندگان این خطه واردکرده اندکه عالیم و 

 شواهد آن بعضاً از زیرخاک سربلند کرده اند  
سال قبل ازمیالد قسمتی ازخاک افغـانسـتـان 1033درحدود

جزء قلمروسلطنت گندهارا بود، متعاقبا سلطنت کمبوجا، هخامنشیها، 
یونانیها)تحت قیادت اسکندر کبیر(، موریایی ها)تـحـت زعـامـت 
چندرا گوپتا(، کوشانیها)به رهبری کنیشکا(، ساسانـیـان دروقـت 
اردشیر اول، یفتلی ها، کابل شاهان، اعراب در زمان حضرت عثمان
 )رض(، امویان، عباسیان، سامانیان، طاهریان، صفاریان، غزنویان، 

سلجوقیان، خوارزمشاهیان، غوریان، مغوالن چنگیزی، تیموریان، 
مغولهای بابری، صفویان ایرانی، انگریزهها، روسها، امریکاییـهـا 
واروپاییها بر مردم افغانستان بزور وبه جنگ بعضاً آمیخته باچـور 
وچپاول قدرت ههمونیک احرازکردند  مثالبعضاً آفتاب پرستی را 
ترویج کردند، دگران آیین زردشتی را پخش نمودنـد، بـعـضـی 
هادین بودایی رابهمراه آوردند، گروهی مردم زیر دست راپـیـرو 
مذهب هنود ساختند، اعراب دین اسالم را درسرزمینهـای تـحـت 
سلطۀ شان پخش کردند، صفویان کوشیدندکه مسلمانـان سـنـی 
مذهب را پیرو اصول تشییع بگردانند، کمونیستهاتالش ورزیدندکه 
افغانهارا ازخدا منکرسازند وامریکاییان سعی بلیغ بخر  دادندتابـه 
بهانۀ تطبیق دموکراسی وسکوالریزم ارزشهای ملی مارا دگرگون 

 کنند 
ازمیراث دولتهای مختلف بوده که امروز بیش ازسی لسان 
درکشورما وجود داردکه عمده ترین آنها دری، پشتو، هزارگـی، 
اوزبکی، ترکمنی، ایماقی، پشه یی، بلوچی، نورستانی و پامیـری 
میباشند  عالوتا هردولت فاتح نظام سیاسی، طرزاداره، فـرهـنـگ 
وتعلیم وتربیه، مراسم عنعنات ونظام اقتصادی سرزمینهای تـحـت 
اشغال رامطابق به ذوق وبه نفع خودشان تغییردادند  حتی اصـول 
تجارت، طرزتولید امتعه وخدمات، ضرب مسکوکات، مشق آرت 
وصنعت، اشکال ساختمانها وعمرانات، ادای آداب مـعـاشـرت، 
خوراک وپوشاک وامثالهم را نوآوری کردند  چنین تـغـیـیـرات 

 تقریبا بالاستثنا به زورشمشیر درمستعمرات تطبیق می شد   
در دایرۀ چندهزارسال تاریخ افغانستان، حکمرانی پشتونها 

بـودکـه  1030صرف دراوایل قرن هفدۀ میالدی یعنی درسـال 
بدست میرویس خان هوتک آغاز یافت  وی قدرت را ازخـانـدان 

درگـذشـت  1010صفوی ایرانی متصرف شد  مشارالیه درسال
وقدرت سیاسی به برادرش عبدالعزیز تکیه نمودکه اوبعـداز یـک 
مدت کوتاه توسط برادرزادۀ خود یعنی محمودهوتک سربه نیست 
گردید  بعدازمدتی شاه اشرف هوتک درمقابل مـحـمـودکـودتـا 
کردوحکومت را گرفت تااینکه باالخیر نادرافشار ایرانی دسـت 
خودرابا ابدالیها که درآنهانیز پشتون هستند، یکی کرده قدرت را 

 1000ازدست شاه اشرف بیرون کشید  نادرافشار در 1000درسال
توسط عساکرخودش کشته شد واحمدشاه ابدالی که منسوب بـه 

 1001پشتونهای سلسلۀ پوپلزایی بود، قدرت راکسب کرد والی
سلطنت نمود  بعدازوفات او پسرش تیمورشاه درانـی بـراریـکـۀ 

 1000قدرت نشست و پایتخت راازقندهار به کابل انتقال داد وتا
پسر داشت که تقریبا هریکی ازآنهاخیال  10فرمانروایی نمود  او

پادشاهی رابسرمی پرورانیدکه ازآنرو نسبت کشمکشهای دنبـالـه 
دارمیان برادران عیانی و عالنی دولت ضعیف شده رفت، تااینـکـه 
دراثرمداخلۀ انگریزها پادشاهی ازسلسلۀ درانیهابه بارکزایـی هـا 

 )محمدزاییها( انتقال یافت 
اولین پادشاه این سلسله امیردوست محمدخـان بـودکـه 

کسب کرد  پسانتر مناسبات بین او وانگریزهابه 1011قدرت رادر
تیرگی گرایید وفرنگیها ویرا خلع و بجایش شاه شجاع رابرتخـت 
نشاندند  بعدازجنگ دوم افغان انگلیس درزمان شـیـرعـلـیـخـان، 
سرنوشت سیاسی کشورتوسط انگلستان وروسیه تعیین مـیـشـد و 
افغانستان بحیث یک دولت حایل بین ایندوقدرت که پیوسته باهـم 
دررقابت بودند موقعیت گرفت  شیرعلیخان راانگریزها فـرارداد 
وبعدازیک ماجرای مختصر در دوره های محمدیعقوب خـان کـه 

با انگلیسهاامضاکرد ومحمدایوب  1000موافقتنامۀ گندمک رادر
خان که یعقوب خان رافرارداد، انگریزها امیر عبدالرحمن نواسۀ 
دوست محمدخان رابه پادشاهی افغانستان مقررکردندواو هم کلیه 
شرایط انگلیس را مجبوراً قـبـول کـرد   حـبـیـب اهلل خـان 
نیزامیرومعاشخور انگریزبود وبعدازمدتی درکله گـوش لـغـمـان 

 توسط افسرش کشته شد 
اگسـت 0طی جنگ سوم افغان انگلیس درمعاهدۀ تاریخی 

درزمان امیر امان اهلل خان، انگلستان حاضرشدافغانستان رادر  1010
امورخارجی اش آزاد بگذارد وهنوز خط دیورند را سرحد بـیـن 

 (  0وطن ماو هندبرتانوی برمابقبوالندوکمکهای مالی اش) ص 

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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 ماری طاهری
 چهار جمله از چهار کودک 

که درتاریخ بشر به خط سیاه حک شده است:یک: دختر سـوری 
بود که در وقت جان کندن یعنی آخرین مرحله زندگیش گفت : 
همه چیزرا به خداوندخواهم گفت دوم: دختر معصومی کـه از 
وحشت جنگ سوریه ازصحنه جنگ فرارمـیـکـرد خـطـاب بـه 
خبرنگاری که می خواست از اوفیلم بگیرد در حالت گریه وزاری 
گفت : عموبه خاطر خداعکسم را نگیرچون بی حجاب ام  سـوم: 
دختری کوچکی بودکه ازگرسنگی چنین گفت: ای اهلل چـیـزی 
نمانده از گرسنگی بمیرم نان خوردن نداریم مرابه جنت خودببرکه 
درآنجانان بخورم   چهارم دختر افغانی بود که در انفجار دسـتـش 
زخمی شده بود دکتر درحال آمادگی برای عمل جراحی بود تـا 
دستش را قطع کند دخترک گفت: آقا دکتر آستینم را پاره نـکـن 

 جز این لباس دیگر ندارم 
 این نتیجه تمام جنگها است، چه ببری چه ببازی ! /

********** 
به این ترتیب، زمینه برای تطبیق برنامه های بعدی، مساعد می شود 
و یک کودتا درونی در میان طالبان، این زمینه را با توافقـات از 

امـریـکـادربـخـشـهـایـی   قبل تنظیم شده، مساعد خواهد ساخت 
ازافغانستان، امروزنه تنهاحضورمعنادار دیپلماتیک و اطـالعـاتـی 
دارند، بلکه شیوه ارتباطی انتخاب شده توسـط تـومـاس وسـت 
توانسته، مسیربازی را به نفع امریکا به واسطه چهره های با نفـوذ 

رابـطـه   مانندکرزی و عبداهلل، تغییردهد  حتی گفتـه شـده کـه
مالیعقوب با امارات ازطریق کرزی تامین شده است  طالبـان بـه 
اشاره امریکا به کرزی اجازه دادند تا ازحصرخانگی بیرون شود و 
به دبی و جرمنی سفرکند  هدف این تامین رابـطـه ایـن اسـت 

کرزی از مالیعقوب حمایت میکند تا در رهـبـری طـالـبـان  که
قرارگیرد  این حمایت کرزی ازمالیعقوب برای قرارگرفتـن در 
رهبری طالبان، جنگ قدرت میان شاخه های پشتون است و عمـق 
اختالفات را نشان می دهد  در این راستا مال آغاجان معتصم نیزبـه 
مشوره کرزی به کابل برگشته ووظیفه داردتا باشناختی که ازسران 
قندهاری طالبان دارد، زمینه رابرای تشکیل یک حـکـومـت بـه 
اصطالح فراگیر، درکابل ازسوی طالبان مساعدسـازد  طـالـبـان، 
بخصوص شاخه قندهاری که باشبکه حقانی اختالفات عمیقی دارد، 
تالش می کند به هرصورتی شده، زمینه های شناخت رسمی رژیم 
شان را از سوی امریکا وغرب مساعد سازنـد و بـقـای خـود را 

 درقدرت تضمین کنند  
تحرکات اخیرازدرون وبیرون افغانستان درمحورهـمـیـن 

جناح قندهاری در رهبری طالبـان وواشـنـگـتـن  اجندا بوده است 
امیدوار است درحل مشکل ایجادیک دولت فراگیردرکـابـل بـه 
موفقیت دست یابد  به همین ملحوظ در این دور مذاکرات بسیـار 
فعال بوده وبا حمایت کرزی و سایر سران سابق طالبـان، نـقـش 
محوری را بازی میکنند  گروه غایب این دور مـذاکـرات بـرای 
اجرایی ساختن این بازی، گروه حقانی است که به حاشیه رانـده 
شده است  گروه حقانی در مذاکرات باامریکاییها که برقندهاری 

نماینده   –های درانی از جنوب افغانستان، رقبای اصلی حقانی ها 
منافع غلزائی ها، پشتون های شرق افغانستان، تکیه دارند، شرکت 
نمیکند  با این حال، سرا  الدین حقانی توانـایـی اسـتـفـاده از 
زوربرای جلوگیری از اجرای توافقات پشت پـرده امـریـکـا، 
قندهاری ها و مهاجران سیاسی افغان را دارد  حقانی چندیـن ده 
هزارشبه نظامی را که از طریق ساختارهای وزارت امور داخـلـه 
قانونی شده اند و همچنین صدها انتحاری را کنترل میکند  قطعات 

، کندک های انتحاری منصوری و صدها تـروریسـت 010بدری 
خارجی که از گروه های چند ملیتی تشکیل شده اند، در ارتـبـاط 
نزدیک با شبکه حقانی قرار دارند  این شبکه قبال مسئول اجـرای 
طرح پروژه تروریست پروری شمال افغانستان از سوی پاکستـان 
بوده است  هیچ شکی نیست که امـریـکـایـیـهـا ازیـن پـروژه 
بیخبرنبودند  حتی هدف اصلی، ایجاد مزاحمت های امنـیـتـی در 
شمال افغانستان برای کشور های حوزه شانگهای بوده اسـت  امـا 
حاال چون این پروژه با واکنش چیـن و روسـیـه مـواجـه شـده 
وامریکااز سطح احضارات هردوکشوردرشمال افغانستان، اگاه شده 
اند، بناقاعده بازی تغییرکرده تالش میشود تا با طرح نو، بازی بـه 
صورت دیگری، ادامه یابد  این بارقرعه بخت به نفع قندهـاریـهـا 
درحضور کرزی و عبداهلل زده شده است  با این کار، تالش میشود 
تاسران قندهاری طالبان با توجه به سطح اختالفات شان با شبـکـه 
حقانی، تشویق به همکاری شده و سکان قدرت را به دست گیرند  
به همین لحاظ درحین دیدار وزیردفاع طالبان ازامارات، عرب ها به 
اشاره امریکا، تالش کرده اند تا سران قندهاری را با مشوقـهـای 

امارات هیات  مالی تشویق به ادامه بازی کنند  حتی گفته شده که
است  این کارنشان میدهدکه  طالبان راباکمک نقدی نوازش کرده

امریکاییها درتطبیق این برنامه جدی اند وازهرگزینۀ برای موفقیت 
 آن، استفاده خواهند برد  

آینده و انکشاف این بازی بصـورت مشـخـص نشـان 
میدهدکه طالبان برای فعال درقدرت بیمه شده وبرای هفت سال الی 

 ، درقدرت خواهند ماند /1310

 عبدالناصر نورزاد

تضمین هفت ساله طالبان در 
 قدرت از سوی سی آی ای

در اوایل ماه اکتبر، مقامات ارشد وزارت خارجه و سـیـا 
در پایتخت قطر با مال عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طـالـبـان 
دیدار کردند  در دوحه به درخواست امریکاییها، نمایندگان قطر با 
مال محمدیعقوب وزیر دفاع طالبان گفتگو های مهمی انجام دادند  
مالیعقوب چند روزپیش وارد امارات متحده عربی شد تا در آنجـا 
بافرستادگان عالیرتبه امریکادیدار کند  مالقات مال یعقوب با تام 
وست و مقامات امریکا، موجب تضمینهای برای ماندن طـالـبـان 
درقدرت و ایجاد پایگاه های اطالعاتی امـریـکـادرچـهـارنـقـطـۀ 
افغانستان شده است  حتی گفته های وجود دارد کـه مـامـوریـن 
سفارت امریکا در کابل از قبل حضور پیدا کرده اند تا این طرح 
را به آسانی، اجرایی سازند  حاال سفارت امریکا، به مقر هدایـت 

 این بازی با کارت طالبان، مبدل شده است  
قرارمعلوم، تحوالت دراماتیکی درحال اتفاق افتادن است  
امریکابصورت جدی درحوزه افغانستان بنابه حساسیت مـوضـوع 
وزمان وجغرافیای خاص این کشور، حضورفعال داردو باطالـبـان 
ارتباط نزدیک ایجادکرده است  حتی نمایندگان امریکاچـنـدیـن 
مرتبه به کابل رفته وباسران طالبان، دیدار هایی داشته اند  به اساس 

تفاهم میان طالبان و امریکایی ها به وجود آمده تا  توافقات قبلی،
زمینه های همکاری اطالعاتی ومیزبانی نیروهای ویهه سی آی ای 
درشمال افغانستان توسط طالبان، مساعد شود وپیش بینی ها حاکی 

 SADازآنست که نیروهای بخش ویهه سی آی ای که مخفف آن،

است نیز در شمال مستقرشوند وکانتینر های کانکس که امکانات 
وتسهیالت رهایشی دارد، توسط مال یعقوب وزیر دفاع طـالـبـان، 

 درآخرین سفر وی، به شمال انتقال داده شده است  
درعوض، طالبان برای هفت سال درقدرت بیمه شـدنـدو 

افغانستان شاهد یک  1310قرار اطالعات بدست آمده تا بهار سال 
یک مدل حکومت به   تحول دیگری خواهد بود که به اساس آن،

اصطالح فراگیر، تشکیل داده خواهد شد  اعتبار از شروع تشکیـل 
حکومت فراگیر، توافق میان امریکاییها وطالبان، قابل تـطـبـیـق 
خواهد بود  قرار معلوم و اطالعات درز کرده، اختالف میان سران 
طالبان و شاخه های مربوط آن، بر سر تطبیق این توافق باال گرفته 
است  شاخه حقانی که بیشتردر تحت کنترول آی اس آی اسـت، 
نمیخواهد انحصار استثنایی را درسکان قدرت وکنترول افغانستان 
را ازدست بدهد  در حالیکه شاخه قندهار ها با ارتباطات وسیـع بـا 
امریکا وکشور های منطقه مانند روسها و ایرانیها، تالش دارند تـا 
انحصار را ازدست حقانی ها بیرون ساخته و تغییری در وضعـیـت 
بیاورند  تغییری که منجر به قدرت رسیدن این شاخه و رفع تحریم 

  ها علیه رژیم طالبان شوند 
قراراست برای تطبیق این موافقتنامه، تصفیه حسابهـایـی 
درصفوف طالبان صورت بگیرد  ابتدابایدشبکه حقانی ازقدرت تام 
االختیار،خلع شودو صالحیت های نا محدود آن، به سایرگروههای 
طالبان، انتقال داده شود  در قدم دوم، اصالحات جدی درساختار 
طالبان باید ایجادگرددتابتواند دنیارابرای به رسمیت شناخته شـدن 
این گروه آماده بسازد ودرقدمهای بعدی، ایجاد حکومت فراگیر، 
ترفندی باشدبرای نمایش اینکه همه افغانهادرقدرت حضوردارنـد 
وحکومت از تمام مردم افغانستان تشکیل شده است  اماقرارمطالعه 
وضع موجود، طالبان با چالشهای جدی درین خصوص مواجه اند و 
تطبیق این برنامه، بدون درگیری و حذف سادۀ شبکه حقـانـی از 

 قدرت ممکن نخواهد بود 
امریکاییها در این زمینه سازی ها،   در این میان، نقش مهم

نحوه ارتباطات با طالبان راتسهیل ساخته وباعث شده حتی چهـره 
های سیاسی منسوخ دیگرمانند حامد کرزی، عبداهلل عبداهلل، سران 
سابق وناراضی طالبان مانند معتصم آغا جان، شامل این روند شوند 
و بازار گرم مالقات های خصوصی برای این تغییـر وضـعـیـت، 

   صورت بگیرد 
چهره هاییکه باطالبان و امریکاییها، میانۀ خوبی دارنـد، 
توانمندی اینرا دارندتا به واسطۀ قطر وامارات نقش اساسـی را در 
این بازی، ایفا کنند  در این سکوها، با مشارکت سیـاسـتـمـداران 
اصلی در دوحه، ابوظبی و دبی نمایندگان واشنگتن با مـوفـقـیـت 

های با نفوذ رژیم طالبان توسعـه  ارتباطات نقطه به نقطه را با چهره
 می دهند  

 کانادا                                     استاد محمّد مُـحقّ

 های میهنی جای خالی ترانه
های بزرگ وگسترش آنها درمیان  برای فراگیرشدن آرمان

ها و آهنگهای هدفمندی ازاثرگذارتریـن وسـایـل  ها، ترانه توده
بشمارمیروند، آهنگهایی باپیام رهایی، پیام آزادی، پیام همبستگی، 
پیام عدالت وپیامهای معطوف به ارزشـهـای بـزرگ انسـانـی  

اند بـرای  کشورهاییکه زیرسلطه استعماریازیرچکمه استبدادبوده
اندوازجـمـلـه  آزادی ورهایی نیازبه توان وحماسه مبارزاتی داشته

اند هنرمنـدان،  وروفروزان نگهداشته کسانیکه آتش حماسه راشعله
 اند  سازان بوده شاعران وترانه

درافغانستان، ازآغازجنگهابه اینسو، جریـان هـنـربـویـهه 
هایی ماندگار  موسیقی درمسیر سراشیبی قرارگرفت، وکمترآهنگ

تولید وعرضه گردید  اگر ازمواردی استثنـایـی مـانـنـدآهـنـگ 
وآهنگ آقای داود سرخـوش »وطن عشق توافتخارم«استادمددی

ازمرحـوم اولـمـیـر  »دا زموززیباوطن«وآهنگ  »سرزمین من«
بینیم که از قبول عام برخوردار  بگذریم، دیگرکمتر اثری هنری می

هـا نـفـوذ و  شده و توانسته باشد با پیامی پرشکوه در میان توده
 اثرگذاری پیدا کند 

طالبان، القاعده وگروههای همفکر، علیرغم ایدئولـوژی 
سختگیرانه و سراسرتعصب شان، به اهـمـیـت هـنـرآوازواقـف 
بودندواززمان پیدایش وحاکمیت اول شان تا بیست سال پس ازآن، 
توانستندسرودهای حماسی خودراتولید کرده ازین راه پیام خویش 

تـریـن  های مختلف جامعه افغانستان، حتی تا دور افـتـاده رابه الیه
روستاهارسانده نوعی همبستگی عاطفی دربخشهایی ازجامعه باخود 

هایی کردند کـه  ها وسایرگروه پدیدبیاورند  همین کاررافلسطینی
برای هدف و آرمان خاصی میرزمیدند  آنان توانستندازین راه پیام 
خودرابه ملیونها مخاطب رسانده وقضیه مـیـهـنـی خـودرازنـده 
نگدارند این یعنی پی بردن به اهمیت وکار کردموثرهنردر راستای 

 ها  ها وبرانگیختن عواطف به سودآن پیگیری آرمان
درطرف مقابل، دربیست سال دوره جمهوریت، علـیـرغـم 

هاوفعالیتهای هنری وجود داشت،  ای که برای رسانه آزادی گسترده
جان، فعالیت چشمگیری درین عـرصـه  مایه وبی جزکارهای میان

هـای  دیده نشدکه بتوانددرحرکت دادن مردم بـه سـوی افـق
تر سهمی بگیرد  نه دولت آن زمان به این موضوع پرداخت  گشوده

هـای  سازی آهـنـگ و اثری عرضه کرد که توان مقابله و خنثی
های تروریستی را داشته باشد، و نه نهادهای غیر دولتی چنین  ترانه

همتی به خر  دادند  از این جهت، تا هنوز اگر قرار باشد آهنگی 
در مناسبتی ملی پخش شود ناچار باید به همان تولیدات چند دهـه 

 قبل مراجعه کرد 
های خود قرار  افغانستان اکنون در یکی از بدترین دوران

گرفته است و برای رهایی از این وضعیت نیاز به خلق حـمـاسـه 
سـردی و  است  مردم نیاز دارند تا از این خمود بدر آیند، این دل

های آینده  انگیزگی باید جایش را به امید و تحرک بدهد، نسل بی
ارادگی نبـایـد در  پذیر بار آیند، و بزدلی و بی نباید زبون و تسلیم

روان یک ملت نهادینه شود  برای این کار نیاز به خلق حـمـاسـه 
ها و بـه  ها، به در هم شکستن ناامیدی است، به برانگیختن روحیه

ای موثرتر از موسیقی  ها  برای چنین هدفی هیچ وسیله طرح آرمان
سرایان میهن بـه  نیست  اکنون وقت آن است که شاعران وترانه

ها را به  آواز آن تولید آثارنو آستین باال بزنند، و خوانندگان خوش
تواند ملتـی در  هایی ماندگار تبدیل کنند  هنر رسالتمند می آهنگ

های خسته و رنجور را  هم شکسته را از نو بر سر پای کند، و روان
 به شادابی و بالندگی برگرداند 

اگربخواهیم روایتی نو درمیـان آوریـم کـه بـرآزادی 
وبرابری انسانی استوارباشد، باید ازهنر، ازشعر واز ترانه به خوبی 
بهره بگیریم  اولین آهنگ جدید میهنی را چـه کسـی خـواهـد 

 ساخت؟/
********** 

 فرانکفورت                            استاد محمدنسیم اسیر

 کام نهنگ
 هیهات!، عمرما همه یکسر به جنگ رفت 

 درگیرودار غیرت وناموس وننگ رفت
 برننگ پا زدیم وبه ناموس تاختیم

 زین تاخت وتاز، حادثه ها رنگ رنگ رفت
 سرمایه حیات همه خاک ودود شد      حق آنچه داده بود به دود تفنگ رفت
 یاری وهمدلی که نشان نجابت است   با سفله گی وبیخردی وجفنگ رفت
 با طالبان مصالحه کردند، عاقبت      صلحی به نام بود ولی بی درنگ رفت

 جمعی عربنواز وگروهی عجم طراز
 جمعیتی به رقص، به ساز فرنگ رفت

 مارا حکایتی ز ابرقدرتان بجاست            با تکسوار آمد وبا پای لنگ رفت
 آرامشی نصیب، خدا کرده بود حیف 

 آنهم زفرط جهل به تریاک و بنگ رفت
 ما خود کنون به شیشهء خود سنگ می زنیم
 دشمن که می شکست، بهمراه سنگ رفت

 اکنون به دام روبهء مکارمانده ایم         دوران صید شیر و شکارپلنگ رفت 
 جبرزمان تلخکام کرد      شهد ازگلو فرود بسان شرنگ رفت «اسیر»ما را 

 چون کشتی شکسته به کام نهنگ رفت »    اسیر»دربحر بیکران حوادث، وطن، 

 1311دسمبر11 
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ سوم

 برومفیلد، کولوراد                داکتر غالم محمد دستگیر

برخ آخر، دوراول عملگرد طالب 
 (:1110ظالم )

کوفی انان  -1دوم نوامبر  مالحظات ذیل بوقوع پیوست:
در ژنیو سویتزرلیند ختم جنگ افغانستان رابه اسرع وقـت آرزو 
وعالوه کردکه این جنگ هرچه زودتر پایان یابد بهمان انـدازه 

سـربـاز قـوای مـخـصـوص  03تـرکـیـه1بهترخواهد بـود 
حودرابنابرخواست امریکا جهت همکاری نظامی وکمکهای بشری 
و آموزشی نظامی نیروی جبهۀ متحـداسـالمـی بـه افـغـانسـتـان 

نفر از جنگجویـان قـبـایـل  1133یکبار دیگر تقریبأ 0میفرستد 
پاکستان جهت کومک با طالبان به افغانستان داخل شدنـد )چـرا 
امریکا قبل از حمالت هوائی سرحدات را مستحکم نساخت؟ بدین 
لحاظ مسؤول درجه اول این کشت وخون وناقراریهاوظهورطالبان 
بوش وامریکاست کـه بـایـدبـه مـردم افـغـانسـتـان پـاسـخ 

الری مـواد  10نفراز باشندگان قبایلی با 1033نوامبر13دهند( 
غذائی ومهمات نظامی)اردوی پاکستان( جهت کمک باطـالـبـان 
واردافغانستان شدندودرهمین روز مزارشـریـف سـقـوط کـرد  

نوامبرقوای طالبان باهزاران عسـکـروچـنـدجـنـرال 10درحوالی 
پاکستانی، بعضی ازلیدران طالبان و القاعده ازطرف قوای حکومتی 
استادربانی محاصره شده نامه نگاران وتلویزیونهای متعددبیصبرانه 
آمادگی راپوراسیران این نبرد مخصوصأاردوی متجاوزپاکسـتـان 

نومبرمشرف به بوش تیلفون زده باحالت هیجانی 10بودند  حوالی 
ازوخواست که برای نجات اردویش درقندز امر توقف مـؤقـت 
بمباری شبانۀ را صادرکند تا وی بتواند آنها را با پروازهای طیاره 
های اردوی پاکستان ازمیدان محاصره تخلیه کند وبوش بـا ایـن 
خیانت بمقابل افغانها و مملکت خود تن درمیدهد و بمباردمان بـا 
تعجب افسران مربوطه شبانه برای سه شب توقف میآبد ومشـرف 
ازخجالت سهو دیگر تاکتیکی وشکست توسط قوای دولتی افغانی 
نجات میآبد  قرارگفتار کرزی به احـمـدرشـیـد ژورنـالـیـسـت 

 پاکستانی ,"حتی امریکا ندانست که کی بر آمد" 
چهارم دسمبر نماینده های چهارگروه مختلف مثل جبهـۀ 

قبرس وگروپ شامل کنفرانس بن در مورد  -پروسۀ روم  -متحد
تشکیل حکومت مؤقت به موافقه رسیدند )روز منحوس و خیانـت 

دسمبر موافقتنامۀ نهائی که ازطرف شرکت  1به مردم افغانستان(, 
کنندگان گروهای مختلف افغان دراجالس بن بامشورت  و رهنمود 
های ملل متحدکه خلیل زاد رول مهم داشت تهیه شده بود امضاشد

 10به اساس آن ادارۀ مؤقت بریاست حامدکرزی واشتـراک  -
نفربشمول دو نفر زن در رأس دوائر این ادارۀ مؤقت برای شـش 

انتقال قـدرت ازحـکـومـت  -ماه وظایف خود ادامه خواهد داد
مـطـابـق اول  1331دسمبر11استادربانی  به کرزی رئیس روز

دسمبرمشرف بـا کـرزی 0درکابل صورت گرفت  1003جدی
 تیلفونی ریاست ادارۀ مؤقت رابرایش تیریک گفت 

دردورۀ پریزیدنت پروفیسرربانی، گلـبـدیـن وفـاداری 
خودراتحلیف کردویکبار هم دربیت اهلل شریف پیمان صلح وآشتی 
وآتش بس امضا نمود  ولی او بودکه اولین باران راکت را برمردم 
بیگناه و معصوم کابل فروریخت و پیاپی دوام داد و لقب "قصاب 

کمایی کرد  متاسفانه، هنوز هم فتوا میدهد که مقـاومـت  »کابل
 گران از بین برده شوند عوض پیشنهاد یک راه صلح!

ژورنالستهای حقیقتگرا درک کرده اندکه چـه کسـی 
وطنفروش است و چه کسی برضد تعلیمات اسالمی و سنت نبوی 
بر مردم ظلم میکنند, قتل عام روا میدارند, بی توجهی شان به ملت 
گرسنگی را به حدی رسانیده اند که مردم طفلکان و جگر گوشه 
های خود را برای زنده نگهداشتن باقی اعضای فامیل به بـه بـازار 
عرضه کرده اند، و درحالیکه بندگان مظلوم الهی از شـربـلـیـات 
آسمانی درطلب کمک و پناه گاه شان بودند برایشان باران بمب و 
راکت نیز فرود آوردند ومنابع آبی شانرا مسموم وپمپ آب را 
منفجرساختندکه میتوان گفت چون یزیدان قرن بـیـسـت ویـک 

 عرض اندام کرده اند  
 به قدرت رسیدن طالب ظالم از دو طریق امکان پذیر شد:
یک: خیانت لیدران، قوماندانان، مجاهدیـن و نـزدیـکـان 
شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی است که بعضی قومانـدانـان، 
مشاورین ومعتمدین آمرصاحب شهید باافراد، اسلحه ومهمات خود 
به طالب پیوسته به تقویت دشمن و نزول دولت اسـتـاد ربـانـی 
وحکومتش رول خاینانه بازی کردندکه منجربه تباهی امروزوطن 
بدست طالب ظالم وتسلیمی آن به پاکستان کامنویلت انگریزشده 

 است 
طریق دوم اینست که: پاکستان با بهانه جویی های رابطۀ 

% پتـان درخـاک خـودکـه 03نزدیک افغانستان با هند وداشتن 
% 00باپشتونها)افغانهای افغانستان( خون شریک بوده طالب را 

پشتون قلمدادنموده جزءامنیت ملی خودمیدانند؛ از این رو خودرا 
مستحق میدانند که از پشتونهای افغانستان حمایت میکنند  چـون 
 پاکستان کامنویلت انگلیس است پس طالب ظالم حمایت انگلیس 

 را نیزدارند  
طالب های ظالم، با روش پشتونوالی و بـی سـواد نـگـاه 
داشتن جوان های پتان و پشتون آنها را به راه غلط وغیراسـالمـی 
سوق میدهند و این خوشباوران اند که نسـل جـوان خـود رابـه 
اصطالح مانند"توت میتکانند" ودربدل چندهزار کلـدار جـگـر 
گوشه های خودرا زیر چتر توطۀ انگلیسی ازدست میدهند و خمی 

 در ابرو ظاهر نمی داشته باشند  
درکشورتا وقتیکه خاینین وطنفروش وجودداشته وجوانان 

تنـهـا و  11آنها را کورکورانه پیروی کنند و هم مردم در قرن 
تنهابسوی تعلیمات اسالمی به نوع نادرست گمراه کننده به غـلـط 
تشویق میشوند وطن ماروی ترقی تعالی تمدن و بـهـبـودجـوامـع 
خودرا  ندیده امکان صلح وآرامی بعیدبنظرمیرسد  چون دشمن که 
طالب ظالم است بجز جنگ و کشتار به مذاکره وپیروی از صلـح 
باور ندارد  با چنین جنگجویان جواب برای نجات وطن بجزجنگ 
راه دیگروجود ندارد که اگر صلح حقیقی ودایمی حاصل نگردد 
به تجزیۀ افغانستان که پالن دشمنان هم چنین است پایان خـواهـد 

 یافت حتمیست که جلوگیری شود 
یک عده وطنداران دانشمند وطندوست کـه خـواهـان 
عدالت اجتماعی اند و نمی خواهندوطن درگودال جهالت ونوکری 
پاکستان بیانجامد ازیکسوبحثهای میز مدورو تپیدنهـای دوامـدار 
دارند و ازجانب دیگر مقاومت پنجشیرو اندراب و دیگران ضربه 
های حربی بر متهاجمین و قاتلین مردم بیگناه ما را ادامه داده اند 

 که قابل تمجید بوده خداوند یار و مددگار شان باد  
متاسفانه یک تعداد هنگامه طلبان به عوض همکـاری بـا 
وطنداران مبارز خود به آنها " گروه بنام مقاومت ملـی کـه در 
حقیقت منافقت ملی است دیگر این صحنه خالص شد، این مـردم 
ها بر سر قدرت نمیآیند" توهین و بی احترامی میکنند که به گفتۀ 
شاه غازی امان اهلل خان "خاک ره شوند" که این ها فقـط بـرای 
خوشنودی دشمنان مردم افغانستان و مفاد شخصی خود به اینگونه 
تخریشات خود به بهانه ای آزادی بیان که آزادی توهین نـیـسـت 
دست میبرند؛ عجب اینست که وقتیکه جواب خود را در رسانه ها 
میخوانند به قهر میآیند و امر میکنند که جواب باید دیلیت شـود؛ 
چنین بر میآید که این گروه دوستداران استثمار به آزادی بـیـان 
معتقد نبوده توقع دارند هرچیز به اساس خواهشات نـه چـنـدان 
صادقانۀ خودشان انجام یابد که یک نوع دیکتاتوری است؛ متوجه 

 بود که از زیر چکک نه خیزیم و زیر باران بنشینیم 
الزم و واجب میدانم که برای نجات افغانستـان از شـر 
تروریستان ظالم همه صادقانه، با شعور سالم از دل و جان بـدون 
تبعیضات قومی، نهادی دورهم جمع شده فعالیت صورت گیـرد و 
آنهائیکه راه غلط در پیش گرفته اند بدانند که مقـاومـت گـران 

 خموش نمی مانند 
آیا شما میخواهید که طفل, نواسۀ, خانم و اوالد, والدین 
زار ونحیف تان تحت چنین یک سیستم و رژیم ظالـم خـونـخـوار 
وبیرحم که به حقوق بشریکه اسالم بانی آنست ایمـان نـدارنـد, 
حیات بسرببرند؟ لطفآ بیدارگردید و به این دشمنان دین و دنـیـا 
وفروش افغانستان به پاکستان آشناشوید و به پروپاگندهای کابینه 

که شامل درو   وعدم تعهد به وعده هاست چون  ISIتحت تسلط 
دانه ارزن ارزش قایل نشوید  قسمیکه متوجه شده اید، طالب ظالم 
قطعآ تغییر نه نموده بلکه ظالم تر شده اند؛ افراد غیر نظامی را بـه 
زجر و شکنجه به قتل می رسانند، حقوق زنان را پایمال نـمـوده 
معلوم میشود که به مادر و خواهر خود احترام ندارد، زبان فارسی 
دری را ازبین بردند و قرار گفتار افراسیاب در پـروگـرام رزاق 
مامون فقط برای نابودی و مضمحل ساختن افغانستان برآمده اند، 
ریش ماندن را جبری ساخته اند و تا حال بعد از تقربآ ده ماه هنوز 
هم هیچ کشوری اداره ای طالب ظالم را مشروعیت نه بخشیده ولی 
میخواهند از طریق لویه جرگه که همیش جهت قدرت تخت نشین 
ها می غلطند و نزد مردم هیچ مشروعیت نداشته یک روش قبیلوی 
است نه کشوری، مشروعیت کاذب پیدا کنند   و کسانیکه چـون 
زلمی خلیلزاد و همقطاران شان که مشوق و حامی طالب ظالم اند 
به غلط تغییر روش شان را تبلیغ کرده می روند و می خواهند ظلم 
و کشتار شان را زیر خاک پروپاگند مستور دارنـد  کـه جـفـای 
بزرگ خودرا بزرگتر     در  حق کشوری  نموده است  که در آن 

 جا  تولد و تربیه شده   اند 
 بجزچشم ودل گریان ندارد      چرا این  سرزمینِ سوگواری

 خرداینجا مگر میدان ندارد    جهان سوی مریخ وماسوی غار
 مسلمان  داردوانسان ندارد     چرا این فو  پرچمداراسالم
 دگرباوربه این قرآن ندارد     مگر این سنگدل تشنۀ  خون
 به این ریش درازایمان ندارد   خدا و بازپرسش رفته ز یاد

  چرا  این  سرزمین  خون و آتش
 سر و  سردار با وجدان ندارد

 /1313می  11از نجات 

 مناسس، ورجینیا                              عبداهلل مجددی

 مالقات باشاه امان اهلل 
 )نقل ازکتاب خاطرات حضرت محمد صادق مجددی(

هـق (  1000: امروزهشت رجب )تعیین مجلس شوری
ساعت هفت صبح  پنج طیاره دولت بطرف مغرب شهرپرواز کرده 
وعقب کوه شیردروازه   ازنظرها پنهان شدند اهالی کابـل چـون 
دیشب خبرفرار پادشاه را شنیده بودند باالی بام خانه های خـود 
برآمده وباتأثرسوی آسمان نگاه میکردند  ومیگفتند امان اهلل خان 
گریخت   بعد معلوم شدکه این طیاره هاحامل ملکه ثریا، عـلـیـا 
حضرت والده امان اهلل خان، نورالسرا ، بی بی خورد، کبراجان 
 -غالم صدیق خان عبداهلل براد امان اهلل خان محمودطرزی وعایلـه

وقتیکه مردم ازمسافرت ملکه واقـف شـدنـد دچـارپـریشـانـی 
واضطراب کردیدند    سـاعـت  ده بـچـه صـبـح هـمـان 
روزباردیگرمرابقصرخواستند شخصیکه باموتر بـرای بـردن مـن 
آماده بودبسیار پریشان حال بود پرسیـدم آیـا اعـلـیـحـضـرت  
درقصرهستندیا به قندهار سفر کرده اند وئ گفت که اعلیحضرت 
هست اماملکه معظمه بادیگران به قندهاررفتند  موترماسرراست به 
ارگ داخل شد ومن به اطاق وزیر دربار رفتم  بعد اراحوال پرسی 
معلوم شد که اعلیحضرت إرا ده کرده اند که مجلـسـی رابـنـام  
مجلس اعیان تشکیل دهند وعبدالهادی خان راکه سابقا وزیرتجارت 
بود رئیس مجلس تعیین نموده ویکـعـده ازمـوظـفـیـن سـابـقـه 
وعلماءومشایخ وخوانین رابه خدمت این مجلس سرفراز نموده ونام 
مرا)محمدصادق (شامل لست اعضاءنموده انـد  روزاول افـتـتـاح 
مجلس است واعلیحضرت که این کارراآخرین چاره برای دفـع 
انقالب سنجیده بود ،میخواهد تعدیالت رادرنظامنامه بیـاورد  مـن 
گفتم که رسما شامل این مجلس نمیشوم امانظربه حالت اضطراری 
موجوده مجبورم که با مجلس کمک کنم لذا بصورت افتـخـاری 
عضویت این مجلس راقبول نموده در بعض جلـسـات مـهـم آن 
حاضرمیشوم آنهم بشرطی که دراظهارافکار وآراء خود کامال آزاد 
باشم وکسی مانع  اظهاراتم نشود   درین وقت یکی ازوزراء آمـده 
گفت که اعلیحضرت میفرمایندآنچه بفکرشمادر اصـالح مـواد 
نظامنامه میرسد تحریری بحضورمن اطالع دهید  من قلم برداشـتـه 
دریک پاره کاغذ نوشتم  )موادیکه باعث این فـتـنـه وانـقـالب 
گردیده همگی اشکاراست لذااصالحات را من مربوط بـه ایـن 
دوکلمه میدانم)ترک چیزهاییکه مخالف شریعت است و تعـمـیـل 
اوامر شریعت (البته تفصیل این مجمل بعد ازآنکه در مجلس مطرح 
شود همراه بانتایج تبادل افکارومذاکرات اعضاءمجلس بحـضـور 
اعلیحضرت معروض میگردد( شخص مذکور ورقه هاراگرفته بـه 
امان اهلل خان رسانیدوبعد ازچندی به حضور اعلیحضرت دراطـاق  

 بلیارد مشرف شدیم  
درین مجلس عالوه از وزراء چند نفر از وکـالء مـجـلـس 
شوری بعض از مشایخ علماءو اعضای محکمه  صاحب منـصـبـان 
عسکری حضورداشتند دروسط اطاق یک میز بیضـاوی الشـکـل 
گذاشته شده ودر صدرامان اهلل خان نشسته بود همیـنـکـه داخـل 
مجلس شدم وزیر دربار کرسی پهلوی پادشاه رابرایم نشـان داد  
اعلیحضرت امان اهلل خان افتتاح مجلس رانـمـود وگـفـت :مـن 
میخواهم برای دفع این انقالب یک چاره اساسی سنجیده شود لذا 
شمارادرحضورخود امرمینمایم که هرکدامتان هرچه درین زمینـه 
بفکرتان میرسد اظهارکنید، من ازحضرت صاحب محـمـدصـادق 
پرسیدم اوشان رأی خودرا بصورت إجمال برای من تحریرنموده 
اند ولی من بفکر خود همگی موادی راکه ظاهراباعث این شورش 
شده مفصل نوشته وتعدیالت آنراهم نوشته ام وآن این است  بعـد 
اعلیحضرت اوراقی رابه سرمنشی دادکه اول بخواند وبعدازآن به 
مجلس بدهد سرمنشی أوراق را قراءت نمودکه بعد از اصالحـات 
بصورت اعالن ازمجلس علماء ومشایخ نشرشد  درمسأله حجاب در 
اوراق مذکور نوشته شده بودکه)برهنه کردن روی زنهاقرارفتوای 
مال عبدالرحمن مرحوم بوده( من همینکه این کلـمـه راشـنـیـدم 
خودداری کرده  نه توانسته بحضورامان اهلل خان عرض کردم که 
موالناعبدالرحمن این فتوا رانداده بودونوشتن این جمله نه تـنـهـا 
فایده ندارد بلکه مضرواقع میشود چـون هـمـگـی از افـکـار 
موالناعبدالرحمن آگاهی دارند عالوه براین شخص مذکورشهـیـد 
شده چه ضروراست که درحق شخصی که دنیاراپدرودنموده بهتان 
نماییم، من خواهش دارم که این کلمه راحذف نمایید امان اهلل خان 
گفت من تاکید میکنم که مال عبدالرحمن برای من فتوا داده بـود 
حال که شما این طورگمان می کنید خوب است این کـلـمـه را 

 حذف کنید  
بعد امان اهلل خان رو بطرف مجلس نموده این کلمه رابـه  

آواز بلند بیان کرد حضرت صاحب ازصداقت وراستی خود نجات 
یافتند، درروزیکه ازاوشان اظهارات میگرفتم هرچه برایم گفتـنـد 
راست ودرست  گفتند واین راستی وصداقت شان موجب نـجـات 
شان گردید  منهم تشکر کردم   بعد ازختم مجلس عبداالحد خـان 
وزیر داخله بامن یکجا بیرون آمد و هردوبطرف اطاق وزیردربـار 
روان شدیم، از وی سوال کردم  که طیاره هایکه امـروزبـطـرف 

 (0قندهارپروازنمودند ) دنباله درصفحۀ 
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را مثل دیگرحیوانات می فروختند  دراین شهر بود که قرامطه طی 
حمله یی به مکه دروازه های خانۀ کعبه را بستند و حاجیان در حال 
طواف را قتل عام کردند واجساد شان را در چاه زمزم افگنـدنـد  
پوش خانۀ کعبه را پاره پاره کردند وبه سربازان خـود تـوزیـع 
نمودند  حجراالسود را شکستند وبا خود به لحسا بردند  اینان کـه 
خود را اسماعیله می گفتند، با خشم عبیداهلل المهدی با این اعمـال 
خود روبرو شدند و او ازایشان تبری جست و خواست که هرچه 
زودتر حجراالسود را بجایش برگردانند و قرامطه در بـدل پـول 
گزاف، پس ازحدود بیست سـال حـجـراالسـود رابـه جـایـش 

 برگردانیدند  
قرامطه به رهبری ابوطاهرجنابی به کاروان حجا  حمله کـردنـد 
ودوهزار مرد وهفتصد زن را اسیرکرده با خود بردند  جـنـبـش 

 قرمطیان پس ازسالها درگیری با خالفت بغداد، از پا درافتاد   
حکیم ناصرخسرو دربیابانهای عرب با دردسرها وگرفـتـاریـهـای 
بسیاری روبرو شد  اومی گویدکه چگونه دربیابانها عـربـهـایـی 
رادیدکه جز شیرشتر و سوسمار با هیچ نوشیدنی وخوردنی آشـنـا 
نبودند وخود می پنداشتندکه همۀ جهان چنان است  هـمـراهـان 
عرب او دربیابان ها هرجا سوسماری می دیدند می کشتند و مـی 
خوردند و ناصرخسرو ازخوردن آنها اجتناب می کرد و بامـیـوه 
های درختان بیابانی که به اندازۀ ماشی بود، مـی سـاخـت  او 

( 1دربیابانی با عرب هایی روبروشد که همه دزد، خونی و حرامی)
 بودند وناصرخسرو ازآنان جان سالم بدر برد 

حرامی به معنی راهزن و دزد، چنانکه سعدی نیز درگلـسـتـان  -1
آورده است که سالی ازبلخ به بامیانم سفربـودوراه ازحـرامـیـان 

 پرخطر  
ناصرخسرو پس از انجام مراسم حج به توصیف خانۀ کـعـبـه و 
اطراف آن وشهر مکه با دقت خاص می پردازد  عاقبت حـکـیـم 
ناصرخسرو به شمال افریقا رسید وبه مصر واصل شد وبه وسیلـۀ 
یکی از عمال فاطمیان به دیدار المستنصرباهلل خلیفۀ فاطمی رسیـد 
وآنجا بودکه به قول خودش درقصیده یی که مطلع آن درفـوق 
آمده است، پاسخ به سئواالت دینی وفلسفی خویش را از زبان او 
دریافت و یکسره دل به تعالیم اسماعیلیه و امامت مسـتـنـصـربـاهلل 

 سپرد  
این  مستنصرباهلل هشتمین خلیفۀ فاطمی درمصر بود  مـادرش از 
سیاهپوستان بربر بود  درزمان این خلیفه کشور مصربا قحط و غال 
و بیماری طاعون روبرو شدکه جان خلق بزرگـی را در ربـود  
مستنصرباهلل به ترمیم و تذهیب کاری مسجدجامـع عـمـروعـاص 
پرداخت و ستونهای آن را باچوب صندل آراست وبناهای زیبایی 
در مصر به پاکرد که از بقایای آن درقاهره بجا مانـده اسـت   
مستنصرباهلل دربرابرمصارف مادرش که ازسودانی هاحمایـت مـی 
کرد واز فشاراقتصادی ناصرالدوله فرمانده ترکان بجان رسید تا 
روزی، دست ازخالفت بشست  به جامع عمرو عاص رفـت وبـه 
عبادت پرداخته ترک خالفت و زعامت کرد   مصریان باتوجه به 
سیرت نیک او با عذر وتضرع او را وادار به بازگشت به خـالفـت 

 کردند  
ناصرخسرو مدت درازی درخدمت مستنصرباهلل در قاهره ایستاد و 
به روایتی آموزگار فرزند او بود   مستنصر اورا درجـۀ )حـجـت( 

 داد و مأمور عقاید اسماعیلی درخراسان کرد   
حکیم ناصرخسرو شرح مسافرت هفت ساله در سفرنامه اش بیان 
داشته است  سفرنامۀ اویکی از بهترین وشیواترین نمونه های نثـر 
پارسی دری درقرن پنجم هجری است، بااطالعات بسیـار دربـارۀ 
سرزمین های فراخی که پیموده بود  مطالعۀ این سفرنامه با نـثـر 

 ساده، زیبا و دلپذیرش به همه فارسی زبانان توصیه می شود 
دربازگشت به خراسان وشهر بلخ، او باحرارت وشدت تمـام بـه 
پخش وتبلیغ افکار اسماعیلیه پرداخت تا خشم علـمـای دیـن را 
برانگیخت و او ناچار به فرار به قلل مرتفع بدخشان، در یـمـگـان 

 شد :
 جزکه درکوهسارهای شامخات  عاقالن رادرجهان جایی نماند

درپایان این گفتار، یادآوری باید کردکه با وجود آن که حکـیـم 
اصل ونسب خویش رابه خراسانیان می بندد، بازهم درهمه وقفنامه 
هایی زمین های اطراف آرامگاه او از وی با القاب واحـتـرامـات 
خاص سادات اوالدۀ پیامبر یاد شده است  گویند عمری دراز یافت 

با تلخکامی ومرارت دوری از زادگاهش بلخ،  001یا 001ودرسال 
جان سپرد ودریمگان به خاک سپرده شد  وآخـر دعـوانـا، ان 
ــــیــــن  / ــــم ــــال ــــع ــــدهلل رب ال ــــم ــــح ال

*************************** 
و آشکارا حساب صوفیان را ازخانقاهیان جدا میکندوایـن نشـان 
دهندۀ اینست که درعصراو اماکن صوفیان راهنوز خانقاه نـمـی 
گفته اندواینکه مقریزی خانقاه را از مستحدثات دورۀ اسـالمـی 
میداند وپیدایش آنرا به حدودسال چهارصدهجری میکشاند، خود 
دلیل دیگری است براینکه اماکن صوفیان راقبل ازآن تاریخ خانقاه 

 نمی گفته اند  )از مقدمۀ اسرارالتوحید(
یادداشت: ناگفته نبایدگذاشت که راقم این سطور تقریبا بـیـسـت 
سال قبل تحقیق مفصل درمورد خانقاه وخانقاه درافغانستان نموده 
بودم که درشماره های آنزمان جریدۀ وزین امید به چاپ رسیـده 

 بود  /

 هفته نامۀ امید   0011شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 حکیم ناصرخسرو بلخی حُجّت خراسان 
 افاضات جناب داکترسیدمخدوم رهین دربارۀ حکیم 01بخش

 از سنگ بسی ساخته ام بستر و بالین
 وز ابر بسی ساخته ام خیمه و چادر

 گه حبل به گردن بر، مانند شتربان
 گه بار به پشت اندر، مانندۀ استر

 پرسنده همی رفتم ازین شهر بدان شهر
 جوینده همی رفتم ازین بحر بدان برّ 
حبل به معنی ریسمان و دراین جا به معنی ریسمانی که شتربانان به 

 گردن خود می پیچیدند                استر به معنی قاطر  
حکیم ناصرخسرو درمیانسالی خویش دچار سرگـردانـی 
روانی شد، به این معنا که پرسشهای خویش را درباب دین وفلسفه، 
پاسخ نمی یافت  او درجستجوی حل جواب این سـئـواالت بـه 
پیشروان مذاهب اسالمی و ادیان غیراسالمی مراجعه کرد، اما روان 
جستجوگراوبه قناعت نرسید وبه این دلیل به مسافرت هفت سالـه 
در جستجوی کسی یاکسانی که پاسخ آن همه سئواالت دینـی و 
فلسفی را به او بدهند، راهی سفر شد   نکتۀ جالب دراینجااست که 
او در سفرنامه اش ازین پریشانی روانی خود یاد نمی کـنـد واز 
گرویدنش به عقاید اسماعیلیان، ولی در دیوان شعر درقصیده یی با 

 مطلع :  
 ای خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر

 زمی = زمین -تو بر زمی و گرد تو این چرخ مدور  
شرح این سرگردانی روحی و پریشانی معنوی اش را در 
باب سئواالتی که داشته است وکسی در خراسان پاسخ هـای الزم 

 وقناعت بخش بدو نداده است یاد می کند  
سفرنامۀ ناصرخسرو مربوط به زمانی است که اومـردی 

بود واز امور اداری ودیوانی دست می شـویـد وبـه  »دبیرپیشه«
راهی سفرحج می شود  پس  000دنبال خوابی که می بیند، درسال 

ازآن که در جوزجان یک ماه را سراسر به باده گساری پرداخت، 
شبی درخواب دیدکه کسی به اومی گویـد کـه چـنـد ازایـن 
میگساری که خرد را زایل می سازد و با اشاره به او، ویـرابسـوی 

 حج میخواند  
روز دیگرکه ازخواب بیدارمی شود، باخود می گوید که 
ازخواب دوشین بیدار شدم واکنون باید ازخواب چهل ساله بیدار 
شوم   آنگاه به عزم سفر حج و سیر آفاق و انفس برمی خـیـزد  
دراین سفر برادرکهترش ابوسعید و یک غالم هندی با اوهمراهی 

 دارند  مبلغ ناچیزی باخود برمی دارد و راهی می شود  
حکیم به هرشهری که می رسد درجستجوی شخصیت ها 
و رجال علمی برمی آید ومحضرآنان را درمی یابد  درشهر سمنان 
به مجلس درس شخصی می رودکه او با دیدن حکیم ناصرخسرو، 
به شاگردان می گوید که من بر ابن سینای بلخی این موضوعات را 
خواندم ومی خواست حکیم بداند که او شاگرد بوعلی سینا بـوده 
است  در پایان درس، او نزد ناصرخسرو می آیـد واز او بـرای 
آموختن حساب و علم سیاق )اصول نوشتن علم حساب( می پرسد  
پس ازآن ناصرخسرو باخودش می گوید: کسی که خود نداند به 

 دیگران چه آموزد؟! 
حکیم دراین مسافرت به ایران کنونی)عـراق عـجـم(، 
آذربایجان،آسیای صغیر و دیارعرب تابه مصر و شمال افریقا  راه 
پیمود  او به هرشهری که رسید در کنار دیدار با بـزرگـان عـلـم 
وادب، از وضع آن شهرها و پیداوار و فرآورده ها و فـواصـل 
وسایر خصایص آن شهرها سخن رانده است، چنانکه می گوید از 
بلخ تا ری پنجاه فرسنگ، از طایف تا مکه دوازده فـرسـنـگ و 

 ازحلب تا بیت المقدس دویست فرسنگ است   
درتبریزقطران نام شاعری رادید که شعر نیکو می گفت 
ولی فارسی دری نمی دانست و دیوان دقیقی و منجیک را نـزد 

 ناصرخسرو خواند و یادداشت هایی برداشت  
وقتی به بصره رسید، همه دار وندارشان تمام شده بـود 
واز برهنگی وعاجزی به دیوانگان مـانـنـده بـودنـد  مـردمـان 
پنداشتندکه دیوانگان اند ودرقفای شان افتاده بودند وبـه آنـان 
سنگ می زدند  حکیم خورجینی را که درآن کتاب هایش رامـی 
گذاشت به قیمت )چند درمکی( فروخت تابه گرمابه بروند وپس 
ازسه ماه اصالح سر و موی کنند  وقتی آن درمک هـا را نـزد 
گرمابه بان )حمامی( گذاشتند، او پنداشت که دیوانگان انـد و 
گفت: زود ازاینجا بروید که همین اکنون مردم از گرمابه بیـرون 

 می آیند  
احوال ناگوار پریشانی و تنگدستی حکیم را بـه اطـالع 
مردی ازبزرگان و محتشمان بصره رسانیـدنـد و او ازحـکـیـم 
دستگیری کرد و مخار  الزم را دراختیار اوگذاشت وبار دیگر که 
او و همراهان به همان حمام رفتند، همه به احتـرام شـان ازپـا 
برخاستند و یک حمامی به دیگری گفت که این ها همان هـایـی 

 اندکه ما از حمام بیرون شان کردیم!
پس ازآن، سروکار حکیم ناصر خسرو با بیابان های عرب 
افتاد  در بیابان هایی که جز از علف شور نشانی نبود  حکیـم بـه 
 شهر لحسا رسیدکه مردمان آن گوشت حیواناتی مانند سک وپشک 

 

 سدنی ، آسترالیا                             نصیراحمد رازی

 از گرونج تصوف
خانقاه محل زندگی و اجتماعی صوفیان است  پیدایـش خانقاه : 

وگسترش مفهوم خانقاه، درقلمروکشورهای اسالمی، امری است 
که تاریخ معینی برای آن نمی توان یافت  زیراخانقاه، به مفهوم 
محلی برای آسودن واعتکاف، همیشه وجودداشته وعمل گوشـه 
گرفتن ازخلق واعتکاف، نیزازتاریخ معینـی آغـازنـمـی شـود  
ازاعتکاف درمساجد که درکتب فقهی، بابی ویهۀ خویش دارد تا 
انزواگرفتن در اماکن دورافتادۀ کوهها)مثل غارابراهیم ادهـم در 
زندرزن نیشاپور( وشگفت ها همه مصادیق چنین چیزی بحسـاب 
می آمده است  اینکه بعضی ازقدمما ومتأخران اسـاس خـانـقـاه 
راتقلیدی از دیرهای مسیحی ومکان عبادت راهبان فرض کـرده 
اند، احتمالی بیش نیست، حتی میتوان گفت نوعی افسانه اسـت  
قدرمسلم اینست که درقرن چهارم اماکنی برای تجمع صوفیان، 
دربسیاری ازشهرها وروستاها وجودداشته ازقبیل آنچـه مـؤلـف 
اسرارالتوحید از آن به خانقاه شارستان سرخس و خانقاه سراوی 
در نسا و خانقاه رزیق در مرو ونیز خانقاههای نیشابـور درآغـاز 
ورودبوسعید به این شهر، یادمیکند البته هـمـیـن جـا یـادآور 

 میشودکه نام این اماکن درآن روزگار خانقاه نبوده است   
قدیمیترین جایی که کلمۀ خانقاه درآن بکاررفته است، تاآنجاکه 
اطالع داریم، کتاب البدء والتاریخ مطهّر بن طاهر مقدسـی اسـت 

تالیف شده است  درین کتاب، دربحث از کرّامیه  000که درسال 
«میگوید: و اینان، اصحاب محمد بن کرّام وساکنان خـانـقـاه  

کلمان هوار، مصحح کتاب البدء آنرابه خانقه اصالح کرده »اند 
است ویاقوت ذیل خانقه میگوید: مؤنـث خـانـق اسـت وآن 
عبادتگاه کرّامیه است، دربیت المقدس  درنیشابور نیـمـۀ قـرن 
چهارم نیزاماکن تعبّد کرامیه راخانقاه یا خانکاه میگـفـتـه انـد 
وچندتن ازعلمای نیشابور وسرخس دارای نسبت خانـقـاهـی یـا 
خانکاهی اند، مانند ابوالحسن علی بن احمد بن محمد بن دلـویـه 
مذکرخانقاهی نیشابوری که خود دارای خانقاهی ویهۀ خویـش 
بوده وخود رابنام عاصی میخوانده است وبگفتۀ سمعانی ازمشایخ 

؟( درگذشته است  011)یا 001کرّامیه بوده است  وی دررجب 
سمعانی همچنین ازچندتن دیگربانسبت خانقاهی یادمیکند   پیـش 
ازکرامیه، گویا، مانویان نیزمکان تجمع وعبـادت خـویـش را 
خانکاه میخوانده اند زیرامؤلف حدودالعالم که کتاب خـویـش 

و اندر  «تألیف کرده است درذیل سمرقند میگوید :001رادرسال
 »وی خانکاه مانویان است وایشان را نـغـوشـاک خـوانـنـد 

بایدیادآورشوم که زیرنون خانکاه دونقطه نیزدیده میـشـود بـه 
 خوانده اند    »جایگاه«ودرچاپ کابل آنرا  »خایگاه«صورت 

جز حدودالعالم که خانکاه رادرمورد مراکزتجـمـع مـانـویـان 
بکاربرده، متأسفانه سند دیگری درین باب وجود ندارد، امّا یـک 
قرینۀ بسیارمهم برای صحت این گفتارصـاحـب حـدودالـعـالـم 
وجودداردوآن اینکه مانویان خود اماکن خـاص خـویـش را 
مانیستان یا مانستان میخوانده اند، ومانستان کلمه ای است ساخته 

 »خانکاه«شده از ما)= خان، خانه(+ ستان)گاه، جای( ودرحقیقت

که  »مانستان «مانویان، درتعبیر صاحب حدودالعالم،برابراست با
درمتون مانوی دیده میشودواین نکته ایست که آقای بـواوتـاس 

Bo Utas  درمقالۀ خویش بدان پی برده است وجـای تـحـقـیـق
وجستجوی بیشتری دارد وما باز درباب صحت این نظـر بـحـث 

 خواهیم کرد 
استعمال کلمۀ خانکاه یاخانقاه در مورداماکن خاص صـوفـیـه، 
درمتون فارسی و عربی، نسبت به آنچه درمورد مانویان وکرامیه 
سابقه دارد، بسیارجدیداست  اما میدانیم که درنیمـۀ اول قـرن 
چهارم مراکز عبادت کرامیه بعنوان خانقاه درهمه جا، ازبـیـت 
المقدس گرفته تاخراسان، شهرت داشته اسـت ولـی درمـورد 
کاربُرد خانقاه برای مراکزتجمع یاعبادت صوفیان سنداستواری 
کهنتر ازاوایل قرن پنجم نداریم   تقریباً بااطمینان میتوان گـفـت 
که تاپایان قرن چهارم وآغاز قرن پنجم وحتی اواسط قرن پنجم، 
خانقاه درمورد اماکن صوفیه استعمال نمیشده است واگر اسنادی 
پیداشود که درآن از خانقاهی درقرن چهارم سخن بگوید  این به 
معنی این نیست که آن مکان رامردمان قرن چهارم نیز خانقاه می 
خوانده اند، این یک تحول تاریخی کلمه است که چون دردوره 
های بعداین کلمه روا  یافته، مؤلفان قرون بعد، اماکن تجـمـع 
صوفیان رادرهردوره ای حتی اگرقرن سوم یادوم هجری بـوده 

 باشد بنام خانقاه خوانده اند 
قدرمسلم اینست که دراواخرقرن چهارم درروزگار شسم الـدیـن 
مقدسی صاحب احسن التقاسیم، اصحاب خانقاه جدا ازصوفیـان 
بوده اند واز دقت درعبارت مقدسی این معنی به خوبـی روشـن 
میشود  وی درآغازکتاب خویش میگوید مؤلفان دیگری بـوده 
اندکه درجغرافیا کتاب نوشته اند اما آنهاازشنیده هانوشتـه انـد 

درمحافل دعوت شدم  ...«ومن ازتجارب ودیدارهای خویش که
خوردم وبا خانقائیـان  1ودر مجالس سخن گفتم باصوفیان هریسه

 )دنباله در پایان ستون دوم (  »و باکشتی بانان حلوا  1ترید
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 سرگذشت ابراهیم پیامبر )ع( 
)به ادامۀ گذشته( : خادمان نمرود رفتند وابراهیم)ع( را 
آوردند، همۀ بت پرستان به دیدۀ انتقام به او مینگریستند، ولی ابراهیم 
استوار وباقلب مملو از ایمان به خدای یکتا، بی تـرس وهـراس 
دربرابرجمعیت بت پرستان ایستاد شد  یکی ازخبرگان ازمیان برخاست و 
به نزد ابراهیم)ع( آمد وگفت: ای جوان تو کی هستی؟ ابراهیم گفت: 
من ابراهیم رسول خدا وفرزند آذرم   ابراهیم)ع( رابه در بتکده برد 
وگفت یا ابراهیم ما ازمیله گاه به معبدآمدیم، همۀ این خدایان راتوته 
وپارچه وبه زمین افتیده دیدیم، شنیده ایم که گفته ای تو دشمنی باآنها 
داری  آیااین حاصل دشمنی توست، آیاتو این ظلم وبیداد رابه حق 
خدایان ماکرده ای؟ ابراهیم)ع( که ازجمع شدن تعدادکثیرمردم 
خوشنود شده بود تاپیام خدای الیزال) ( رابه آنهابرساند وناحق بودن 
بتان واصنام را برایشان ثابت نماید، گفت: ای قوم من چرا مرا مقصراین 
کارمیدانید، مگرنمی بینیدکه آن بت کالن درمیان همه ایستاده وتبرچه 
بدست دارد، پس این عمل را اوانجام داده است چون مارهای بزرگ 
مارهای کوچک رامی خورند و سالطین بزرگ سالطین کوچک را 
ازبین می برند، معلوم میشودکه این بت کالن از حسداینکه بتان کوچک 
رانسبت به او بیشتر پرستش میکردید به خشم آمده وهمۀ آنهارا توته 
وپارچه کرده است! ای قوم من اگرازبت کالن هراس دارید، ازبتان 
کوچک بپرسیدکه چرا چنین ظلم وبیداد رادرحق بتان کوچک نموده 

 است؟
بت پرستان از استدالل قوی ابراهیم خاموش والجواب مانده 
چشم به زمین دوخته وبه حرف های او می اندیشیدند  ابراهیم)ع( 
سکوت جمعیت راشکست وصدا کرد: ای قوم من اگر ازبت کالن 
هراس دارید ازبتان کوچک بپرسید که چه کسی آنها رابه این حالت زار 
کشانیده است؟ مردم خاموش بودند وهمه درجستجوی پاسخی برای 
ابراهیم بودند  ازمیان جمعیت بت پرستان یکی که علم ودانشش احترام 
میشد سکوت راشکستاند وگفت: یا ابراهیم آیا تومارابه استهزامیگیری؟ 
مگر نمیدانی که خدایان ازسنگ وچوب اند، حرف زده نمیتوانند، 
پرسیدن ازآنها جهالت است  ابراهیم)ع( ازحرف های آن دانشمند 
خوشنودشد وشکرانۀ خداوند) ( را ادا کردکه اورا توفیق دادتاحق را 
بجایش بنشاند واعتراف بت پرستان رادرناحق بودن بتان بگیرد  ابراهیم
)ع( بت پرستان راخطاب کرد: ای قوم من آیاسخنان این مرد دانشمندرا 
شنیدید؟ جمعیت صدازد: آری آنچه که او میگوید همانطوراست  
جمعیت همه در تفکر واندیشه بودند وباخودمیگفتند حقیقتا که ماخود 
رافریب میدهیم  سرها پایین بود وباآهستگی باخود می گفتند: ما ازقبل 
میدانستیم که این بتان حرف زده نمی توانند، دیده نمی توانند، شنیده 
نمی توانند وماخود رافریب داده ایم و به آنچه خدانیست خدامی گوییم 

 وسجده می نماییم  
آن دانشمند بت پرست بابلی که پاسخی برای ابراهیم)ع( 
پیدانکرده بود، با دستپاچگی سکوت جمعیت را شکست وگفت: یا 
ابراهیم آیا تومرامسخره می سازی؟ مامیدانیم که خدایان ازسنگ 
وچوب اند، حرف زده نمی توانندکه بگویند چه کسی این جفا رابرحق 
آنها کرد است  ازاین که ادعا داری که بت کالن اینهمه خدایان کوچک 
را توته وپارچه کرده است، ادعای نادرستی است، مگرتوهمه اهل بابل 
رادیوانه می پنداری وبه این فکری که آنهانمی دانندکه بت کالن 
حرکت کرده نمیتواند، نه حرف زده میتواند، سنگ است احساس 
ندارد، پس چطور میتواندکه او آنهارا توته وپارچه کرده است؟ حرف 
مضحکی است، تومیدانی که خدایان کوچک ازسنگ وچوب اند، 
سنگ وچوب چطورحرف زده میتواند؟ دانشمندبابلی روبه جمعیت کرد 
و گفت: ای مردم آنچه که من گفتم تاییدمیکنید؟ همه گفتندتاییدمی 
کنیم، این ظلم عمل ابراهیم است، اومیخواهدباچنین صحنه سازی هاخود 
رابرائت دهد  ابراهیم)ع( به مردم نزدیکتر شد وصداکرد: ای قوم من 
آیاآن بتانی راکه خود ازچوب وسنگ بادستهای خود تراشیده اید، آن 
بتانی راکه ناحق هستند، نه سود وضرری برای شمارسانده میتوانند، آن 
بتانی راکه حرف زده نمیتوانند دیده نمیتوانند، شنیده نمیتوانند بجای 
خدای حقیقی پرستش می نمایید؟ آیا عقل دارید، چرابه خدای یکتا که 
آفرینندۀ همه است وبرهرچیز تواناست شک دارید وبآنچه که سنگ 

 است وناحق پرستش می نمایید؟
جمعیت همه به حرفهای ابراهیم می اندیشیدند وخاموش بودند  
دانشمندبابلی به مردم نزدیکترشد وصدا زد:ای مردم، حرف های ابراهیم 
راشنیدیدکه مملو از عداوت ودشمنی باخدایان معبدبود، اودشمن اصنام 
وبتان معبدکبیراست، او خدایان مارا ناحق ومردم ما را ناقص عقل 
میگوید، اوبه دین آبا واجداد ما اهانت مینماید، اوباسحر کالمـش 
دردلهای ما درمورد خدایان ما شک وتردید تولید کـرده اسـت، 
اومیخواهددر بابل فتنۀ را شعله ورسازد که یکی بجان دیگر افتیم ودشمن 
همدیگرشویم، ابراهیم مقصراست، ابراهیم خدایان باشکستانده و توته 
وپارچه کرده است، ابراهیم را مجازات کنیدودر ازبین بردن دشمن 
خدایان، خدایان خودرا مدد ویاری نمایید ! جمعیت ازسخنان آن دانشمند 
بابلی درجوش آمده غیض ونفرت او  گرفت و کینۀ ابراهیم )ع( در 
سینۀ بت پرستان عمیق ترشد   غلغله و فریاد از جمعیت بلند شد و از هر 

 دهنی شنیده می شد : 
ابراهیم مجازات شود ، ابراهیم دشمن خدایان بابل است ، آی 
مردم ازابراهیم  انتقام خدایان تان را بگیرید ، ابراهیم مقصر است ، 
خدایان مارا توته وپارچه کرده، اوراپارچه پارچه کنید ودرآتش 
اندازید!فضای معبد زیگرات راخشم وغیض وانتقام ونفرت مملو ساخته 
بود وهرکس می خواست که به دست خود ابراهیم را مجازات نماید   

 ابراهیم )ع(   
 )ادامه درپایان ستون دوم(

 قصۀ دو پناهنده -گریز اجباری 
 نگاشتۀ افضل ناصری

گریزاجباری نام اثر دلپذیری است ازآقای محمدافضل ناصری به 
 صفحه    110زبان انگلیسی در 

ازیک سو خاطرات نامۀ مردی است که حوادث  »گریزاجباری «
دردناک خانوادگی اش برسرنوشت او اثرعمیق گذاشته، ازجانب 
دیگر سفرنامه یی است با شرح ماجراهای تلخ وشیرین آن ونـیـز 
یک اثر عالمانه است از باب داده های علمی وتشریحات تاریخی 
اش دربارۀ رجال و شهرها ورودخانه ها و با  هاوبناهای تاریخی و 
سنجش فاصله میان شهرها و والیات، خاصه دربارۀ هـنـدوسـتـان 
وجشن ها واعیاد اهل هند و معابد ودانشگاه ها وآموزش وپرورش 

 درآن کشور پس از استقالل آن   
مؤلف برعالوۀ چشمدیدهایش اطالعات الزم را از مآخذ معتبرکه 
درکتابنامه اش یادکرده، بهره برده است  گذشته ازاین ها بـخـش 
هایی ازآن را می توان به نوعی رمان عـاشـقـانـه دانسـت کـه 
خوشبختانه به سعادت او وخانواده اش انجامید  داستـان واقـعـی 
زندگی نویسنده از زمان زندگی پدرکالنش ملک زمان خان آغـاز 
می شود  وی درقلعۀ بزرگی در روستای فرزۀ کوهدامن زنـدگـی 
می کرد ودر زیریک درخت تنومندچنار روی تخت چوبـی مـی 
نشست وبحیث کالن قوم پشتون ناصری بامردم دیـد وبـازدیـد 
داشت  جد اوبه نام شهداد ناصری اصالً ازقندهاربود که به شمالی 
آمده در فرزه سکونت اختیارکرده بود  ملک زمان خان درقـیـام 
حبیب اهلل کلکانی مشهوربه بچۀ سقأ درمقابل حکومت وقـت ازو 
حمایت کرد وبه همین دلیل یکـی ازکسـانـی بـودکـه درزمـان 

 محمدنادرشاه همراه باحبیب اهلل کلکانی به دارآویخته شد 
دربارۀ انتساب حبیب اهلل خان کلکانی به سقأ مؤلف آورده اسـت 
که پدرش در اردوی انگلیس آبرسانی میکرد  یـکـی ازاعـمـال 
بیرحمانۀ حکومت نادری به توپ بستن قلعۀ ملک زمـان و ویـران 
کردن آن بودکه درخالل آن محی الدین عموی نگارنده با برادرش 
غالم قادر که دوازده سال داشت، ازبیـم جـان از کـوهـدامـن 
فرارکردند وبا مشقات بسیاری خود رابه هندوستان که درآن وقت 
زیرسیطرۀ بریتانیابود، رساندند  غالم قادرناصری پدرآقای افضل 
ناصری، در هندوستان بزرگ شد وتا واپسین لحظۀ زندگی درعشق 
وطن می سوخت و سودای بازگشت به کوهدامن را درسر داشت  
اوبه فرزند خردسالش )افضل( ازوطن وبازگشت به وطن می گفت 
واز میوه های کوهدامن با اشتیاق یادمی کرد وبه افضل توصیه می 
کردکه پشتو بیاموزدکه زبان پدرانش است  متأسفانه غالم قـادر 
ناصری هرگزنتوانست که به وطن برگردد وچشمش بـه دیـدار 

 کوهدامن روشن شود  
غالم قادر پدر نگارنده تنها درس خانگی خوانده بود واشـتـیـاق 
بسیارداشت که پسرش درس بخواند وپیشرفت کند  همسـرغـالم 
قادر، مادر افضل ناصری از قوم ترین پشتون بودکه خانواده اش 

 »زمینداران «درشهر شاهنشاه پور هند زندگی می کرد  پدرش از

 »کنیزفاطمه «بود وخانوادۀ تحصیل کرده یی داشت  مادر افضل 

نام داشت  این کلمۀ کنیز را مسلمانان هند به احـتـرام حضـرت 
فاطمۀ زهرا به نام خود می افزودند  فاطمه یکی ازدختران شـاه 

را برنام خود افزوده بود  در سجع مُـهـر  »کنیز«شجاع نیز کلمۀ 
این دخترشاه شجاع نوشته بود: کنیزفاطمه بنت شجـاع الـمـلـک 

 سلطانم   
افضل نوجوان به مدد پشتکار و زحمت کشی هایش توانسـت از 
دانشگاه معتبر علیگر لیسانس وماستری حاصل کند  او به تشویـق 
پدرش جهت خدمت به مردم افغانستان به کابل برگشت  نخـسـت 
درهوتل نوتأسیس انترکانتیننتال و بعد در روزنامۀ کابل تایمز شغل 
آبرومندی یافت  همان جا بودکه با ماری خلیلی که از همکـاران 
کابل تایمز بود آشنا شد و دلباختۀ زیبایی ودانش و شـخـصـیـت 
اوگردید  به دستور استادخلیل اهلل خلیلی فقید، دونامزد، درجـوار 
آرامگاه غوث اعظم، شیخ عبدالقادر گیالنی در بغداد عـقـدنـکـاح 

 بستند  
باهجوم قشون سرخ، یکبار دیگر افضل باهمسر وکودک نوزادش، 
ناگزیربه ترک وطن شد وپس ازمدتی اقامت در هند، به ایـاالت 

 متحده رهسپارگردید 
پایان کتاب با نقل قولی از نویسنده وشاعر ومتفکر نامدار عـرب 

 خلیل جبران واظهار سپاس از امریکا صورت می گیرد 
جبران آن جاکه گفته است : غم ها وآالم خود را در باغـچـه ام 

 کاشتم وگل های زیبای متفاوتی به بار آورد  / )اداره(
************ 

راگرفتارکردند دست وپایش رابسته کردند وآمادۀ مـجـازاتـش 
نمودند  گفتگوبرآن بود تاچه نوع مجازاتی تعیین شود، رأی همـه 
برآن شدتا مجازات شدیدتر ومتداومتر باشد وهمه اهل بابل درآن 
سهمی داشته باشند تاهیچ یک ازبت پرستان شهراز یاری ونصرت 

 به خدایان معبد بی نصیب نماند   
کسی گفت که بایست سنگسارشود ولی پذیرفته نشدچون تعـداد 
قلیلی به آن سهیم خواهندشد، دیگری گفت زنـده بـه گـورش 

 نمایید، 
 )ادامه درپایان ستون سوم (

 نظری بر دیوان نثاری
سرزمین کابلستان از کرانۀ پنجشیر وکاپیسا تا دره ها و وادی های 
شاداب لوگر، قرن ها نشیمنگاه درویشان پاکنهاد و رهروان طریق 
معرفت بوده است وشهرکابل درین میان میعادگاه عاشقان وعارفان 
بسیاری بوده است، که در میان خلق خدا می زیستند ولی همـواره 

 دل با خدا داشتند  
این پاکیزه دالن حضوری دراخالق عمومی نیزداشتند و درس ها و 
تعالیم شان در مردمان عادی شهر نیز سجایا و فضایل انسانی را می 
پروراند، چنانکه جوانمردی و نجابت، وفا به عهد ومروت، صدق 
وصفا وسخاوت وهمدلی و رحمت درحق تهیدستان ونیازمندان از 
ویهگی های خاص مردم کابل بوده است  حضوریافتن مـردمـان 
عادی شهر درخانقاه های متعددی که درشهرکابل وحومه که به آن 
شش کروهی کابل می گفتند وگوش دادن به نوا های ملـکـوتـی 
پیران ومرشدان در دل ودما  سامعان صفات بزرگ انسانی مـی 
کاشت ودرس خداجویی وانسان دوستی وهم نوع پروری را القـأ 
می کرد  به قول مورخ مرحوم عزیزالدین وکیلی فـوفـلـزایـی، 
میراحمد مشهور به میرواعظ کابلی ازساللـۀ نـبـوی، روحـانـی 
معروف، دوازده باب مدرسه ومسجد درچاردهی کابل واطراف آن 
ونُه باب مدرسه ومسجد درشهرکابل بنا کردو درکنـار هـر یـک 
خانقاهی نیزاعمار نمود که شب های آدینه ترنم دلسوختگان عشق 

 و عرفان ازآن هابلند می شد 
از رهروان طریق خداجویی وفضـیـلـت پـروری درزمـان مـا 
سیدحمیداهلل آقا در خواجه جم )بین راه کابل وپغمان(، میـرغـالم 
حضرت شایق جمال، هردوتن از احفاد میرواعظ کابلی، نجم العرفا 
حیدری وجودی، صوفی عشقری، عبدالحمید اسیر مشهور به قندی 
آقا درکابل وجان سوختگان دیگری در والیات اندکه درین دیوان 

 به مناسبت هایی از آنان یادشده است   
نثاراحمد نثاری سرایندۀ این دیوان خودنیز ازدل باختگان وراهیان 
طریق عشق و عرفان است وبرخوردار ازمصاحبت آن بزرگـان   
دیوان نثاری که اخیراً درکابل به چاپ رسیده، ازنظر مـحـتـوی 

 دارای بخش های مختلف است  حمد و مناجات و نعتیه ها : 
 می نهم سر بر آستان کسی          که زمین وی آسمان من است

 سرو آزاده ام به گلشن مهر               ابر لطف تو باغبان من است
 یارب به جسم وجان ودل من توان ببخش

 توفیق بندگی به من ناتوان ببخش
 پیرم کنون نمانده به من طاقت و توان

 برمن ز روی لطف امید جوان ببخش
بخش دیگر را مناقب ومرثیه ها، مناقب بزرگانی چون حضـرت 
علی ابن ابی طالـب، حضـرت حسـیـن، غـوث اعـظـم شـیـخ 
عبدالقادرگیالنی، موالنای بلخ، شیخ احمد سرهندی، شیخ سعدالدین 
انصاری و جز ایشان و نیزهمراهان طریقت وسلوک چون خواجه 

 محمدنعیم صدیقی که خطاب به او گفته است : 
 رفتی چون بوی گُل زگلستان خاطرم    خالیست ازشمیم حضورت بهارمن
 رفتی به خطه یی که درآن نورمهرنیست   ای همنوا وهمدم گردون وقارمن

 جایی نرفته ای که بیایی به ساعتی    آیی به لحظه ای که نیایی به کارمن
 راهی به من نماکه به تنهایی خوکنم   ای آرزوی دیدۀ امیدوار من

 رفتی تو، کو؟کسی که به آیین دوستی   روشن کند ز مهر، چراغ مزارمن
 بخش بزرگ دیوان را غزلیات احتوا کرده است 

 سینه راآیینۀ آیینه رویان کرده ای            در دل آیینه ام آیینه سامان کرده ای    
 دردل هرغنچه تصویرهزاران رنگ و بوست       بادل آگاه اگرسیرگلستان کرده ای

 میدهدبرنخل عشق وعاشقی درسینه اتشستشویش گر به آب چشم گریان کرده ای
 ازهجوم جلوه ات در عرصۀ ناز و ادا      دربهار عشق والفت، سخت طوفان کرده ای
 یکقلم نوری نه خورشیدی نه ماه آسمان  نوریان را ازحضورت محو وحیران کرده ای

 مضامین غزل ها آمیزه یی از عشق و عرفان است 
پس از رباعیات و دوبیتی ها، یادداشت وخاطره هامی آید، و از 
عکس ها و دست نویس های شماری از بزرگـان عـرفـان، کـه 

 بسیارمایۀ گشایش دل می گردد  )اداره(
************ 

بت پرست دیگری پیشنهاد کردتا به دارش بایدآویخت که قبـول 
نشد  دیگری گفت با خنجر پاره پاره اش بایدکرد وپارچه هـای 
بدنش را آتش زد که باطبع جمعیت برابر نیفتاد  گفتگو وجستجـو 
برای نوعیت مجازات دوام داشت که باغیض وغضب آمیخته بود  
زایری از قلمرو فارس که به زیارت معبدکبیربه بابل سفرکرده بود 
به بگومگوهای بت پرستان شهرگوش داد وپینشهاد نمودتاحـفـرۀ 
عمیق و وسیع حفر گردد ودرکار آن همه سهیم شوند، بعداً هـمـه 
هیزم جمع نمایند و آن حفره را از هیزم پرنمایند وبعـدهـرکـس 
درآن هیزم آتش زند، وقتی آتش به معار  خود رسیـد، ابـراهـیـم 
درآن آتش انداخته شود  بدین ترتیب هم مجازات ابراهیم شدیدتر 
وطوالنی ترمیشود وهم همه اهل بـابـل درآن ثـواب ذیـدخـل 
میشوند پیشنهاد آن زایر مقبول افتید وکار حفر زمیـن آغـازشـد 
وهمه بت پرستان ازدل وجان درآن سهم گرفتند وهرکس به نوبـۀ 
خود هیزم جمع کردکه چندماهی را دربرگرفت  میگویند پیرزن 
بت پرستی که دربستر بیماری بودنوحه کـردکـه اگـرخـدایـان 
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 هفته نامۀ امید 0011شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 لندن                    برگردان ازداکترعبدالخالق لعلزاد
 گزارش اشغال شمال هندوکش توسط افغانها 

 1311نومبر 11گزارش دهنده: کاپیتان جیمز، لندن، 
 «پیشگفتار برگردان: این برگردان چندبرگ از فصل دهم زیرنام 

م( توسط 1010تا 1000)از »فشردۀ از گزارش های ادارۀ پنجاب
خالصۀ مکاتبـات «کاپیتان جیمز کمیشنر پشاور، از رسالۀ زیرنام

دردورۀ امـیـردوسـت  »درمورد مناسبات مابا افغانستان و هرات
 ( است   1010تا 1000محمدخان) از

گزارش جیمز دربرگیرندۀ اشغال شمال هندوکش وحوادث آسیای 
 1010تا1011واشغال غور و هرات از 1011تا  1000مرکزی از 

است )قابل ذکراست که هرات برای چندین دهه تـااشـغـال آن 
مستقل بود، چنانچـه بـرتـانـیـه 1010توسط امیردوست محمددر

ــده  »شـاه هـرات«بـا کـامـران، بـه نـام 1000در مـعـاه
اسـتـقـالل «بین برتانیه و پارس نیـز 1000امضامیکندودرمعاهدۀ 

 به رسمیت شناخته می شود ( »هرات
برگه های سقوط شمال هندوکش بدست افغانان، به دلیل اهمیـت 
آن، پیش از برگردان کامل رساله وبدون تبصره هـای اضـافـی 
خدمت دوستان تقدیم میشود تا بدانندکه شمال هندوکش چه وقت 

وتـقـرر 1003توسط افغانها اشغال شد)یعنی پس از اشغال بلخ در
محمدافضل خان پدرعبدالرحمن خان به عـنـوان حـاکـم بـلـخ 

درشمال هندوکش!( است کـه شـمـال  »حاکم افغان«)نخستین
)فرزندان امیردوست  »حاکمان افغان«هندوکش عرصۀ تاخت وتاز

قندز اشغال میشود  اما قیـام هـای  1000محمد( واقع شده ودر 
ضدافغانی بازهم ادامه می یابد، چنانچه میر اتالیق حتی پس ازمرگ 

باپسرش بنام سلطان مراد بنای یاغیـگـری  1010دوست محمد در
برتابوت خان  »میخ افغانی«درقطغن رامیگذارند    تااینکه آخرین

ها، میرها وشاهان مستقل شمال هندوکش، توسط عبـدالـرحـمـن 
کوبیده شده واسکان افغانها درشمال هـنـدوکـش نـیـزتـوسـط 

 عبدالرحمن آغازمیشود  
چه کسانی وچگونه درشمال هـنـدوکـش  1003ازاینکه پیش از

حکومت می کردند، معلومات اندکی وجود دارد  دراینجا پارۀ از 
ویهگیهای حکومتداری اوزبکهادرقندزذکـرشـده اسـت  بـرای 

(، 1010معلومات بیشتر میتوانید به سفرنامه های مـورکـرافـت)
مراجعه کنیدکه شرح حال کوتاهی  1001وموهن الل 1001برنز

ازاوضاع آنروزگار رانیزذکرکرده اند )این سفرنـامـه هـاقـبـال 
برگردان شده وبه گونۀ رایگان دراختیاردوستان قراردارند }سایت 

 خراسان زمین{ 
: درجریان سال گذشته، مناسبات دوستانۀ  1013-1000سال های 

مابا امیر کابل}دوست محمد{ بدون مشکل بـود  نـیـروهـاهـی 
واالحضرت زیرفرمان محمدافضل خان ایالت همسایه قـنـدز را 
اشغال واطاعت بدخشان راتامین کرد  به این ترتیب سـرحـدات 

 افغان تا دریای آموگسترش یافت 
کاپیتان جیمز کمیشنرپشاور، گزارش قندز رابه شرح زیـرارائـه 
کرد: حدود ده سده پیش، مناطق شمال آمو وشرق بخارا به چندین 
ایالت مستقل اوزبک تقسیم شده بود، یکی ازعمده تـریـن آنـهـا 
قیراری)؟( درزیرحاکمیت رئیسی بنام مرادبیگ ازقبیلۀ قـطـغـن 
اوزبکها بود  پسرش، محمدخان بیگ، بارانده شده ازآن ایـالـت 
توسط شاه بخارا، رودآمو راعبورکرد، مناطق حضرت امام، تالقان 
وقندز را اشغال نمود ودرراس این ایالت)قندز( قرارگرفتـه کـه 
بافواصل سلب مالکیت، تاامروز دردست اوالدهای او باقی مانـده 

خضری بیگ ازهمین خانواده، رئیس حاکـم رابـه  1003است  در
کوههای شرقی راند وتوسط نادرشاه که خود رادربلـخ تسـلـیـم 
اوکرد، به ریاست قندز گماشته شد  کمی پس ازآن، ایالت قنـدز 
 توسط احمدشاه درانی ضمیمه وبخشی ازحکومت افغان بلخ شد /

 سرگذشت ابراهیم )ع(
و ابراهیم را دست وپا بسته درآن ببندند وازفاصلۀ دور وارتفاعـی 
بلند آن را رها نمایند وباید آوانی که فلقه به نقطۀ مرکزی حفرۀ 
آتشین رسید، ریسمان هایش را آناً ببرند تا ابراهیم درکانون آتـش 
افتیده راه نجات نداشته، بزودی سوخته و نابود شود   پیـشـنـهـاد 
مقبول افتید، فلقۀ بزرگی درباالی کوهی دور ازآتـش بـنـاشـد، 
ابراهیم)ع( راکه دست و پابسته بود درآن بستند، فلقه در اهـتـزاز 
آمد، وقتی به نقطۀ مرکزی حفره رسید ریسمان هـارا بـریـدنـد 
وابراهیم )ع( در کانون آن آتش عظیم سقوط کرد  / )دنباله دارد(

  ****** 
 محمدصادق رفعت سمنانی 

 پیمان و پیمانه
 شب شمع یک طرف، رخ جانانه یک طرف

 من یک طرف در آتش و پروانه یک طرف
 افکنده بهر صید دل من ز زلف و خال

 دام بال ز یک طرف و دانه یک طرف
 از عشق او به گریه و در خنده روز و شب

 عاقل ز یک طرف  دل دیوانه یک طرف
 برهم زدند مجمع دل های عاشقان

 باد صبا ز یک طرف و شانه یک طرف
 ترک شراب کردم و ساقی به عشوه گفت

 پیمان زیک طرف، من وپیمانه یک طرف
 ایمان وکفرزلف و رخش دل چودیدگفت

 زد کعبه یک طرف ره ومیخانه یک طرف
 درحیرتم که دل زچه رو می برند و دین
 خوبان زیک طرف ره میخانه یک طرف

 سانفراسسکومشتاق احمدکریم نورى                     

 حرمت فرهنگها وپاسداشت زبانها 
 به نام آنکه پرستش حریم شوکت اوست

 سپاس وشکر وستایش سزاى رحمت اوست
در شروع سال نو میالدى به همه و آنانى که از این تقویم استفاده 
مى کنند مبارک   به یاد سالهاى که جامهاى جهانى و المپیکهـا را 
مکمل و مشرح در مطبوعات به صورت عام و در هفته نامه امید به 
نحو خاص مى نوشتم، سالهاى که دنیا دیجتالى نشده بود ، و هنوز 
مارک ذاکر برگ فیس بوک یا رخنامه و رخنما را هسته گـزارى 
ننموده بود و حتى هنوزز بنیان گزاران شبکه هاى مجارى تـولـد 
نشده بودند و شکر است که زمانه را دفتر و دیوانیست  خواستم با 
وجود تاکیدات مکرر مدیرمسؤل امیدکه )کوتاه بنویس( خواستم 
در شروع مقاالت بقیه دار از استحقاق ام کمى استفاده نمـوده و 
کمى سپورتى و ورزشى هم داشته باشیم  یکى از زمامداران وطـن 
راپرسیده بودندکه از ورزشهاکدام آنرا دوست دارى ؟ گفته بوده 
که از دو نفره پنج پر و پاسور را واز چهار نفره فـیـسـکـوت و 
نورنگ را، اما از شوخى که بگذریم ورزش دوستهاوسپورتمنهاکم 
نیستند وعالقمندان خود را دارد یادم است انجمن داکتران افـغـان 
درایاالت متحده که موسس آن جناب داکترغالم محمد دستگیرکه 
اولین ریس انجمن هم اوشان بودند، بخاطرنوشته هـاى ورزشـى 
وسیاسى و فرهنگى اینجانب، برایم تحسین نامه یى را حدود دونیم 
دهه قبل لطف نموده بودند که ممنون شانم  در باره تاریخچه جـام 
جهانى فوتبال که جام اولمبه محسوب میشد وباتشکیل فدراسیون 
جهانى فوتبال)فیفا( بنام )ورلدکپ(یاقهرمانى جام جهانى فوتبال 
گفته میشود ودر امریکا بیشتر بدان ساکرمیگویندتافوتبال، صاحب 
این قلم به ورزشها عالقمندى و والیبال وباستکبال و شنا رابلداست 
امادو ورزش را به شکل حرفوى وپروفشنل مـیـدانـد: فـوتـبـال 
وبوکس، که درفوتبال درایاالت متحده تاسطح ریفرى وکوچ یـا 
ترینرسابقه کارى باتیمهاى کودکان و نو جوانان رادرکارنامه دارد 
وتیمهایى ازکلپ هاى آزاد در نیویارک را رهنمایى تریـنـرى و 
ریفریگرى نموده ، وهم تصمیم وآرزومندى موجود اسـت کـه 
نوشته هاى ورزشى نشر شده ام را مطبوعات ، به خصوص اگـر 
ازهمین جریده وزین امید راجمع و جور نمود تا در یـک کـتـاب 
چاپ گردد ، براى ورزش دوستان ارجمند و ورزشکاران محتـرم 
هم یک کتاب در بخش تربیت بدنى و سپورت اهدا میشـود وهـم 
بازتاب ورزش باعث سالمتى أنسان میباشد نیزبیشتر روى آن تإکید 
میگردد وفعال مصروف کتاب هنر وفرهنگ درگذرگـاه زمـانـه 
میباشم که تاتدویر جشنواره بزرگ چهارم هـنـر وفـرهـنـگ، 
خداوندکریم ورحیم لطف و عنایتش را شامل احوال مـابسـازدتـا 
ازنگاه امکانات چاپى قادربه نشرآن گردم و امکان داردتاآغازبهار 
این جشنواره بخیربرگزار شود ، که اهل هنر وفرهنگ باید درین 
راستاهمکارى صادقانه نمایند  بهرحال میخواهم درماه جـنـورى، 
ازجام جهانى فوتبال که درقطربرگزارشد و میزبان این جام بزرگ 

 موفقانه و روسفید ازآن بدرشد یاد نمایم   
درحصه اینکه چرا قطرانتخاب شده براى جام جهانى  فوتبال هم 

م  1313اظهارات ضد ونقیض زیادبود درحالیکه قطـردرسـال 
درزمانیکه سب پالتر ریس  عمومى فدراسیون بین المللى فوتـبـال 
بود انتخاب شد و ازآن تاریخ کشور قطر براى میزبـانـى خـودرا 
آماده کردو درپى اعمار ورزشگاهها واستدیومهاى مجهز ومـدرن 
شد  استدیومها وورزشگاههاییکه حتى اشتراک کننده ها و مهمانان 
را ازحرارت شعاع آفتاب محفوظ نگاه میداردووسایل سردکننـده 
راهم دراستدیوم هاسربراه نموده اند، بعدهاشایعـه دیـگـر راراه 
انداختندکه کارگران استخدام شده ازکشورهاى جـهـان سـوم 
ومحتا  بویهه ازبنگله دیش، هند وپاکستان و سریالنکا نه تنهاکـه 
مورد استثمارقرار گرفته بلکه بعضى شان ازفرط وثقلت کـارهـا 
تلف هم شـده انـد، در حـالـیـکـه قـطـریـهـاادعـادارنـدکـه 
هرکارگردرجریان کار نه تنها ازمعاش خوب بهره مند بودند بل به 
مسایل معیشتى و بهداشتى هر کدامشان نیز توجه خاص مـبـذول 

 داشته اند 
این موضوع فراترهم رفت که فوتبالرهاهم درشروع بعضى شان  

میخواستندباعدم مثبت نگرى فقط منفى بافى داشته باشند، تا اینکه 
آقاى جانى اینفانتیو ریس فدراسیون جهانى فـوتـبـال )فـیـفـا( 
درمصاحبه هایش درشروع وضاحتها و جسارتـهـاى داشـت، او 
درشروع جام در کنفراسى مطبوعاتى یک سـاعـتـه ازانـتـخـاب 

جانبدارى نمود و  1311در سال  11قطربراى برگزارى جام جهانى
حتى بخاطرمشکلتراشى وبهانه جویى هاى بعضى ها بـه شـمـول 
اروپاییهابخاطروضع کارگران ودیگرموضوعات گفت : به عوض 
نگرانى و دغدغه ها نشان دادن وخود را دایه هاى مهربانترازمـادر 
جازدن ، سر درگریبان خودکنند وبخاطر وبدلیل گذشته وتـاریـخ 
خودباید عفووپوزش خواست جانى ازکارزارى که براى تحریـم 
مسابقات وتخریب قطربخاطراجراى جام براه افتاده بود به شدت 
انتقادکردوکشورهاى غربى را دربرابرقطربه دو رویـى مـتـهـم 
 کردوگفت که خودش اروپایى أست، اما پیش از آنکه به دیگران 

درس اخالق بدهیم ، آنچه راکه درسه هزارسال قبل انجام دادیـم، 
بیان نمودکه باید معذرت خواست  جانى گفت اگر اروپایى ها به 
خاطر وضعیت کارگران بخصوص ازجهان سوم تشویش دارنـد، 
لطفا زمینه مسافرت وامکانات سفر کارى شانرا به اروپا مهیا سازند 
 تا دیگربه کشورهاى خلیج ویاشرقمیانه نروند و به اروپا بروند   

بهرحال بیست دومین دوربازیهاى جام قهرمانى فوتبال درقطرانجام 
شدو مقبول ودرست ونهایت درخورتوجه، وهمکارى قطریها بـا 
سماحت در برگزارى این رویداد بزرگ ورزشى که هرچهارسـال 
انجام میشود وتاحال صرف دوباردر قاره آسیا تدویریافته  باراول 

طورمشترک درجاپان وکوریاى جنوبى وامسـال هـم  1331در
تیم ازکشورهاى جهان بعد ازمسابقه 01م  درقطر، البته تاحال 1311

هاوغلبه برحریفان نظربه سهمیه هرقاره به جام جهانى میرفتند، به 
همین خاطر تیم پرقدرت ایتالیا با وجـودیـکـه قـهـرمـان جـام 

است وچندبار قهرمانى جام جهانى را درکارنامه دارد  1311یورو
اما درمسابقات قاره یى وطبق سهمیه اروپا از کشـورمـقـدونـیـه 
شکست خوردوازرفتن به جام جهانى بازماند، البته درجام جهانـى 

به مسکوهم ازرفتن به جام نظربه سهمیه بازمانده بـودکـه  1310
ازجمله شگفتى هاى جـام مـحـسـوب مـیـشـودکـه ایـتـالـیـا 

فرانسه اول وکوریشیـا دوم  1310حضورنداشته،که درإن جام 
 شدند  

بود  بعد  01دیگراینکه این آخرین جام جهانى بودکه تعداد تیمها
خواهـد 00تعدادتیمهاى ملى کشورها 1311ازاین در جام جهانى 

بود، تاسهم بیشتربراى تیمها وسهمیه قاره هاداده شود، بطور مثـال 
سهمیه آسیا باتیمهاى اوقیانوسه مثل آسترالیا  0جمع  0قاره آسیا در

ونیوزیالندهم مسابقه بدهدتابه جام جهانى برسد  معموالیک سهمیۀ 
آسیارا آسترالیاازآن خود نموده وچهارتیم هم که زیادتربـه جـام 
ازآسیارفته، عربستان سعودى، ایران، قطر، جاپان وکوریاى جنوبى 

کشـورشـده، بـایـدگـفـت کـه  1بوده، دردوربعدى سهم آسیا
کشورمیزبان انتخاب شده وقهرمان جام قبل به جام بعدى بـدون 
مسابقات قاره یى به جام بعدى میروند مثل فرانسه قهرمان جـام 

بدون مسابقات قاره یى به جام رفت وحال ارژنتیـن  1310جهانى
قهرمان امسال به جام بعدى بدون انجام مسابقات قاره یى وسهمیه 
قاره یى به جام میرود وهمینطورقطرمیزبان این جـام کـه بـدون 
مسابقه وسهمیه امسال به جام جهانى بودواولین کشورى هم بودکه 

 از گردونه جام امسال زودترحذف گردید   
مسابقه ارژنتین اول فرانسه دوم کروشیا سوم و  10باالخره بعد از

مراکو و یا مراکش چهارم شد   از جمله شگفتى این جام رسیدن 
کشور مراکو و یا المغرب به جزچهارتیم آخرجام جهانى بودکه 
مربى مراکش در فرجامین گپ هایش گفت: به قـاره افـریـقـا 
مخصوصا به کودکان و نو جوانان اش امید دادیم که تصمیم شرط 
اول موفقیت أست ما براى آنان رویا ها بافتیم که مى شـود بـه 
 موفقیتهانایل شد ودراستدیومها ازخود خارق العاده گى نشان داد   

دسمبرادامه داشت بـه 10تا 1311نوامبر 13که از11جام جهانى
خاطرتغییرات اقلیمى وهواى گرم قطرازتابستان به خزان تبدل شده 
بود ولى قطریهااین جام را عالى و بدون مشکل به پایان رسانیدند   
درین جام نیمار برازیلى خوب درخشش داشت و ابفاى فرانسـوى 
آقاى گول شد  اما چانس با فرانسه نبود که درضربات پـنـالـتـى 
ازرسیدن به قهرمانى پى درپى بازماند، وامروزکه مى خواهم ایـن 
نوشته را تکمیل نموده به اداره امید بفرستم، از وفات پلى برازیلى 

 01سلطان مستطیل سبز و مروارید سیاه واقف شدم که درسـن 
سالگى وفات نمود نام اصلى ادسون آرانتس دونا تیمنتو و ملقب به 
پلى اسطوره و پدیده جهان فوتبال که بعدازاو و مردونا و یوهـان 
کریف وبعدهم زیدان وکرستینو رونالدو ومسى و بنزیما هم القاب 
راکمایى نمودند ولى گرستینورونالدوی پرتگالى درین جام قربانى 
کوچ و یا مربى پیر شد که براى یک مسابقه مکمل او را روى 
چوکى نشاند ودرمسابقه سرنوشت ساز اخیرهم مجبـورا اورا در 
دقیقه پنجاه هفت وارد زمین کرد که قدرت فزیکى یاران اش در 
زمین افت کرده بود و او یک تنه باتیم مراکش چندحمله داشـت 
که نشد واو باگریه بخاطرحذف پرتگال وجهل  مربى پـیـرکـه 
کنجاره خواب دیده بود میدان راترک کردواکـنـون بـه تـیـم 
باشگاهى النصر سعودى قراردادنموده أست  بایدگفت شگـفـتـى 
وشیرینى فوتبال درهمینست که گاهى ازیک چیزناممکن، ممکـن 
جورمى شود و فقید پلى مى گفت که در میزهاى مبصران ورزشى 
از اونپرسندکه کى و کدام تیم اول مى شود وکى آغـاى گـول 
وصاحب توپ وبوت طالیى،  زیبایى فوتبال در همین است کـه 

 پیش بینى فتح جام ها دقیق صورت بگیرد  
اهدا به روح پدرگرامى ام جنت مکان قـهـرمـان ورزش دوش 
افغانستان پاسوال قومندان نورالدین خان نورى کـه شـش سـال 

به رحـمـت  1311مسلسل قهرمان سپورت دردوش بودندودرسال 
حق پیوستندوازجهان رحلت نمودندروح وروان شان باهمه رفتگان 

 ورزشکارپرافتخارکشورم وجهان شادباد! ادامه دارد /
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

( دالر90( دالر ـ یکسال  )45ماه ) 6کانادا:   

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

، ازغـلـزیـی 1003، شورش شنوار در1011شورش خوست در
نمونه های  1000و شورش منگل، جدران وصافی در 1000هادر

هستندکه ازسرکشیهای قبایل قوم پشتون درمقابل دولتهای پشتون 
 شان  

در ادوارتاریخ دشمنی هامیان خـودحُـکـام پشـتـونـهـا 
نیزبمراتب به ظهورپیوسته، مثال ابدالیها باصفویان دست رایـکـی 
کرده قبرغلجایی هاراکندند  زمانشاه تعداد زیادبـرادرانـش رابـه 
حبس انداخت، شاه محمودهوتک برادر خودبرادرشـاهـزمـان را 
نابیناساخت، شهزاده کامران پسرشاه محموددرانی، وزیرفتح خان 
راکه برادر امیردوست محمدبود کورکرد  همین شـزاده خـودش 
توسط وزیریارمحمدخان الکوزی بقتل رسید  داودخـان مـقـابـل 
پسرکاکای خودمحمدظاهرشاه که هردو پشتون بودند دست بـه 
کودتازد  محمدهاشم میوندوال پشتون راداودخان کشت درکشتن 
محمدداودصاحبمنصبان پشتون نقش عمده داشتند، نورمحمدترکی 
محمدموسی شفیق پشتون رامقتول ساخت  حفیظ اهلل امین پشتـون 
نورمحمد ترکی پشتون راکشت وجانشینش شد، تااینکه بیگانگـان 
یعنی روسهااورابه قتل رساندند  اسلم وطنجار وسیدمحمدگالبزوی 
وشیرجان مزدوریار پشتون قبالعلیه امین توطئه کرده اوراکشتند  
داکترنجیب اهلل پشتون راطالبان که پشتون اند بـه دارکشـیـدنـد  
کرزی وغنی احمدزی، هردوپشتون، به کمک بمـب وتـوپ و 
تفنگ وعسکروپول خارجیان هزاران طالب پشـتـون وخـانـواده 
هایشان رانابود ساختند  غنی احمدزی که خودرا درمخاطره دیـد، 

 ازترس طالبان فرار کرد 
پس گفته میتوانیم که حکام پشتون نه تنهادربرابر تاجیکها 
ودیگران ظالم و نارسابوده اند، بلکه درمقابل همدگرنیزخشونتهای 
شدید وبیرحمانه داشته اند  این تقابلها اکثر زادۀ حرص قـدرت 
طلبی وخصومتهای شخصی وانفرادی بوده که دستان وتحریکات 

 اجنبیان تاحدزیاد ذیدخل وکارسازبوده است  
اگرانتباه این باشدکه فارسی زبانان درافغانستان ازسالیانی 
معروض به استحقار ههمونیک پشتونی بوده اند، تنهاگفتن کافـی 
نیست، بلکه مدعیان بایدمتکی به یکعده شواخص مدنی وسیـاسـی 
ادعای خودرا به کرسی بنشانند  یکعده ازین ضوابط عـبـارتـنـد 
ازسطح زندگی، عایدسرانه، تولیدسرانه، سرمایه گذاری فـردی، 
استهالک سرانه، سطح تعلیمی سرانه، ثروت ودارایـی اوسـطـی، 
فیصدی مالیات اراضی ومواشی، مالیات برعایدات ومـحـصـول 
گمرکی وسایردرآمدها، عمر اوسطی، دسترسی به شفاخانه هـا، 
فیصدی افرادتحت خطرفقر، فیصدی مرگ و میراطفال بنابرکمبود 
دواوغذا، فیصدی کشته شدگان مردم دراثرجنگ یا آفات طبیعی  
بایدثابت شودکه این متحولین اکثراً به نقص تاجیکهاتحول کرده 

 اند 
همچنان الزمست ثابت شودکه پشتونها پشتورا یگانه لسان 
رسمی ساخته اند  )امیرامان اهلل خان زبان پشتورا درپهلوی زبـان 
فارسی که لسان دربار بود بحیث یکی از دوزبان ملی اعالم کرد(، 
مضامین درمکاتب ومدارس عمدتا به پشتو تـدریـس مـیـگـردد، 
آمریت موسسات تعلیمی میان پشتوزبانان متمرکزبوده و مربـیـان 
بیشترازطوایف پشتون اند، ادارات دولتی وغیردولتی اکثربه پشتو 
اجراات دارند وفساداداری ورشوت ستانیهـامـنـحـصـراً ذریـعـۀ 
پشتونهاصورت می گیرد، عاملین انتقال دارایـی بـخـار  اکـثـراً 
پشتونهااند، کمکهای مالی خارجی زیادتر به جیبهای پشتونهاریخته 
ومیریزد، موسیقی دانان وشعرا ونویسندگان بیشتر به زبان پشـتـو 
روآورده اند، مکالمه وافهام وتفهیم درجامعه اضافه تربه پشـتـو 
صورت میگیرد، درسایرفعالیتهای فرهنگی لسان پشتو نقش بیشتـر 
بازی میکند، ادارۀ موسسات تولیدی، تجـاری، مـالـی، پـولـی، 
مخابراتی ومواصالتی به دست پشتونهاافتـاده، اراضـی زراعـتـی 
ومعادن احجارکریمه وغیرکریمه وصنایع ومنابع انرژی وبـخـش 
ترانسپورتی وغیره نیزاکثراً به پشتونها تعلق گـرفـتـه، احـداث 
وتوسعۀ زیربناهای ملی محدودبه مناطق پشـتـون نشـیـن بـوده 
ومیباشد، شیوۀ اجرای مراسم وعقایدمذهبی وعنعنوی مردم توسط 
پشتونها دیکته میشود، تقرربه رتب بلندقوای نظامـی، امـنـیـتـی، 
استخباراتی وامورخارجی منحصربه پشتونها بوده است، کاندیدها 
درانتخابات محلی وملی اکثراً ازقوم پشتون معرفی میشوند، سرقت 
وکیسه بری، گروگانگیری، آدمربایی وسایر فجور در جاده های 
شهرهابیشتر توسط پشتونهاانجام مییابد ومحاکم فیصله هارابه نفـع 
مرتکبین پشتون صادرمیکنند، درمهاجرتهای داخلی وبیرونی حـق 
اولیت به پشتونهاداده میشود)مثالدادن پاسپـورت(، کـمـک بـه 
 مصیبت دیدگان اوالً به پشتونها میرسدوپسمانده به دیگران وغیره  
افزون برین الزمست ثابت شودکه امتـیـازات فـرضـی 
راحکام پشتون از راه استبداد وشدت عمل وعاری ازهرگونه فشار 
ومداخالت خارجیان بخود اختصاص داده اند  باید توضیح شودکه 
درپهلوی مداخلۀ امیرعبدالرحمن در نورستان ومتمکن سـاخـتـن 
یکعهده پشتونهادرمناطق تاجیک واوزبک وترکمن نشین وهـزاره 
جات، وتشدد نادرخان)عمدتاً ذریعۀ وزیرمحمدگل مـومـنـد( در 
دیگر دوره های حکومتداری پشتونهاتاچه اندازه پشتونیسم توسیع 

 میشد  

 هژمونی پشتون ها 
رابه افغانستان قطع نماید  پس ازدهسال حکومتداری، اعلیحضرت 

کشورراترک گفت وزمام امور را  1010امان اهلل خان در
امیرحبیب اهلل کلکانی که غیرپشتون وازقوم تاجیک بود بدست 
گرفت  چندماه بعدترازین رویداد، محمدنادرخان، امیرکلکانی 
راکشت وخودبرتخت نشست واکثر پروگرامهای عصری سازی 
امان اهلل خانن راکه اوهم یک پشتون بود، فسخ و باطل نمود  

نادرخان را شاگردمکتبی بنام عبدالخالق که ازتبار 1000درسال
هزاره بود به قتل رساند ونوبت پادشاهی به پسرش محمدظاهرشاه 
رسید  اخیرالذکر بعداز چهل سال سلطنت که ازحمایۀ غیرمرئی 
غرب برخورداربود توسط عموزاده اش محمدداودخان باکودتا به 

توسط 1000کمک کمونستهای روس پرست مخلوع شد  داود در
کمونستهایی که قبال او را به قدرت رسانده بودند به حالت فجیعی 
کشته شدونورمحمدترکی دولت چپی تشکیل داد و کمونستهاتا 

 حکومت کردند   1001
متعاقباًگروههای متعدد مشتمل برپشتونها، تاجیکها، هزاره 
ها، اوزبکها، ترکمنها وغیره باکمک غربیها طی جنگهای طوالنی و 
فرسایشی افغانستان را از چنگ کمونست ها آزاد ساختند  
پروفیسرمجددی عرب نهاد برای یکماه وپس از وی پروفیسربرهان 

الی 1001الدین ربانی شهیدکه ازقوم تاجیک بود، قدرت رااز 
دردست داشت  متاسفانه مجاهدین بعدازاحراز استقالل 1001

کشور بین خود زدوخورد راآغازنمودندتااینکه طالبان 
حاکم افغانستان شدند  چهارسال بعدامریکا طالبان 1000در

راباکمک اقشار اکثرغیرپشتون ازافغانستان برون راند وحامدکرزی 
طی کنفرانس بن قاید  1331راکه پوپلزاییست دردسمبر

کشورساخت  درآن کنفرانس دانشمندبزرگ 
پروفیسرعبدالستارسیرت اکثریت آراء شاملین کنفرانس راحاصل 
نمودولی امریکا اورانپذیرفتند  سیاست امریکا دنبالۀ سیاست 
انگلیس بوده که نفاق انداز وپارچه پارچه کن حکومت ران  
بنابرآن امریکادرنظرداشت بین پشتون وغیرپشتون درز ایجاد کند  
به همین منوال امریکاخواست بین دو طایفۀ بزرگ قوم پشتون 

اشرف غنی راکه ازطایفۀ  1310نفاق را ادامه دهد  لذا درسپتمبر
غلزایی است عوض کرزی تعیین نمود  اشرف غنی احمدزی 

بعداز بیرون شدن قوای امریکاو  1311ازترس طالبان درماه اگست
ناتوازافغانستان، مخفیانه ازکشورفرارکرد  فعال طالبان که اکثراً 
مرکب ازقوم پشتونهای درانی اند، زمام دولت رابدست آوردند 
واخیراً امریکاییان توطئه دارندتا گلیم ایشان رایکباردیگرازراه 
فشار پولی واقتصادی وایجاد بی نظمی داخلی وتفرقه اندازی 

 برچینند 
حکام افغانها ازآغازحکمرانی درافغانستان که بااوایل قرن 
هفدۀ میالدی مصادف بود، تاامروزمشغول استحکام قدرت سیاسی 
خودبوده که هم با یکدگروهم باقدرتهای بیرونی دست وپنجه نرم 
میکردندوهنوزهم دارندمیکنند  آنها بقدرکافی فرصت نیافتندکه 
بحیث یک کتلۀ متجانس وقدرتمنددرصدد اعمال نفوذ مشهور 
ههمونیک برپشتونهاوغیرپشتونهابرآیند  درواقع خارجیان مجال 
ندادندتایک دولت مرکزی قوی ومستقردرافغانستان ازمردم 
فارسی زبان پرورش یابد وبه گمان اغلب آرزو ندارندکه 
تاجیکهاوهزاره هاواوزبکها زعامت کشوررابدست بگیرند  
نزدامریکا نفوذایران درمنطقه وارتباط همسایگان شمالی افغانستان 

 باروسیه مسایل موردتوجه میباشد 
تمام تاریخ جهان بشمول تاریخ افغانستان نشان میدهدکه 
دردنیا کار کارزور است  طالبان پس ازبیست سال جنگ ودادن 
تلفات بساسنگین دولت رابزور کمایی کردند، واگرجناب محترم 
فیاض بهرمان نجیمی آرزومند اندکه قرار گفتۀ خودشان ازاسارت 
وبردگی برآیند، ایجاب میکندکه فارسی زبانان، طالبان رابه زور 

 برچه چپه کنند:
 برو قوی شو اگرراحت جهان طلبی    

 که درنظام طبیعت ضعیف پامال است          
امابودن اطاعت وپیروی ازممالک زورآور ومغرض 
خارجی چنین مرام بر آورده نخواهدشد، واما این چیزیست که 
دانشمند محترم جناب نجیمی که معتقد به فلسفۀ انتونیوگرمسی 

 میباشند، آرزوی آنرا ندارد 
پشتونهایک کتلۀ واحد ومتجانس نبوده بلکه 
ازصدهایابیشتر عشایر وقبایل مختلف متشکل اندکه وجه مشترک 
بین شان لسان پشتو واصول پشتونوالی و دین اسالم است، حدود 
همدگررامیشناسند ومنازعات ذات البینی را اوال با مراجعه به 
اصول پشتونوالی ازطریق جرگه میان بزرگان شان حل وفصل می 
کنند واگرآن قد نداد، روبه دولت مرکزی میآورند و باالخره 
درمسایل زیاد پیچیده تر حل دعاوی رادرالبالی احکام دین مقدس 
اسالم میپالند  تنهادر آوانیکه وطن موردتجاوزبیگانگان 
قرارمیگیرد، قبایل مختلفه به شکل یک کتله واحدقیام میکنند  
درغیرآن بادولت مرکزی چندان سروکار ندارندوحتی ازآن 
بدمیبرند، مخصوصازمانیکه دولت خیال وضع مالیه راباالی شان 
داشته باشد، درحالیکه میدانندبدون اخذمالیه دولت ضعیف می 

 ماند  

روشنی انداختن برموضوعات فوق ممکن قناعت مدعیان ههمونی 
 پشتون را فراهم خواهد ساخت   

گرچه احصائیه دقیق دردسترس نیست، در ورلد اطلس 
% 10%مردم افغانستان پشتونها اند و01ادعا شده که درحوالی 

تاجیکها، بنابرآن مابقی رسدهزاره، اوزبک، ترکمن، ایماق، 
قزلباس، بلوچ، سادات، پشه یی، کوچی، نورستانی، پامیری، کُرد، 
قرغزی، عرب، واخی، گجر، کاسی، خلجی، نیازی، جت، مصلی، 
هندو وغیره میباشند  به زعم بنده افغانستان گلستان بینظیریست 
پراز گلهای مرغوب رنگارنگ که اسباب نشاط برایما فراهم آورده 
ومابایدهمه را نوازش دهیم  درمجموع منطقیست که قاطبۀ مردم 
خودرااتباع آن بدانند اما بعضی افراد غیرپشتون کلمات افغان 
وپشتون رامرادف همدگردانسته وخویش را افغان نمی شمارند، 
حاالنکه کلمۀ افغان رادرمحاورات روزمرۀ خویش بدون انتساب 
آن به کلمۀ پشتون بکارمیبرند ازقبیل تسعیردالربه افغانی، رفتن به 
رستورانت افغانی، شنیدن موسیقی افغانی، خرید رخت افغانی، 
رسم وروا  افغانی، غیرت افغانی، سفارت افغانی    وغیره  درین 
اصطالحات کلمۀ افغانی بالاستثنا به تمام مردم افغانستان به شمول 

 فارسی زبانان اطالق میشود  
هرگاه بردگرکشورها نظرانداخته شود، میبینیم که 
اقلیتهای شان بدون سئوال خود رادر رسمیات اتباع کشورشان 
میخوانند  مثالپاکستان مرکب است از پنجابی، پشتون، سندی، 
مهاجر، بلوچ وغیره، ولی هرفرد درپاسپورت وتذکرۀ نفوس خود 
راپاکستانی معرفی میکنند  ایران مرکب است ازفارسی زبان، 
آذربایجانی، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب وغیره اماهمه خودرا 
ایرانی میپندارند  درتاجیکستان اقوام تاجیک، اوزبک، قرغز، 
روس، تاتار، ترکمن وعرب ساکن اند مگرخودرا اتباع تاجیکستان 
میخوانند  درامریکامردم سفیدپوست، سیاه پوست، آسیایی، 
االسکایی، اوایی نهاد وغیره متوطن اندوخودرا امریکایی 

 میخوانند  مابه کدام دلیل موجه مستثنی باشیم؟!
اغماض ازنام مقسط الرأس موجوده که درسراسرجهان 
برسمیت شناخته شده و تعویض آن به نامهای رژیم های 
صدهایاهزاران سال قبل که گوشه هایی از افغانستان رادرتصرف 
داشتند، به گمان اغلب یک کاربیش ازاندازه مشکل، خار  ازتوان 

 والطائل خواهد بود /

 مالقات با شاه امان اهلل
به این خدام دین ودولت قرائت شدکامال موجب اطمینان 
گردید    )دراخیربیان(  جمالت فوق بخط امان اهلل خان نوشته 

 شده وامضاء گردیده است  
)بیانیه اعلیحضرت واعالمیه علماازطرف حکومت دریک 

سانتی عرض داشت چاپ  شده  00سانتی طول و 113طومارکه
وبواسطه طیاره ها وپوسته بهمه نقاط مملکت در)روزجمعه نهم ماه 

ه ق توزیع گردید   امان اهلل خان با همگی  هیئت 1000رجب 
حکومت ومامورین منتظر نتیجه وتأثیراین اعالن وبیانیه بودند ولی 

 هیچ نتیجه آن معلوم نشد /)ادامه دارد(

 سرگذشت ابراهیم )ع(
برای در دادن ابراهیم هیزم جمع مینمایم! حفرۀ عمیق ووسیع کنده 
شد وانبار انبوه هیزم درآن انداخته شد، همه بت پرستان مرد و 

 زن، پیر وبرنا درکارآن سهم گرفتند  
وقت موعود فرا رسید، هرکس ازهرجانب به حفره آتش 
زد، آتش طرفه العین همه گیرشد وبزرگ وبزرگتر گردید، شعله 
های آن بلند وبلندتر رفت وبه اندازۀ وسعت گرفت که شعله های 
آن وحشیانه بهرطرف زبانه می زد، و کسی را یارای نزدیکی به آن 
نبود  اشجار ورواق های معبدکبیر درگرفت، خانه های نزدیک به 
حفره آتش گرفتند، گرمی وحرارت آتش سروصورت آنهایی 
راکه از کنارحفره عبور می کردند تفتیده کرده بود   گسترش 
شعله های آتش به جایی رسیدکه به آتش انداختن ابراهیم)ع( را 
ناممکن میساخت، هرکسی درجستجوی آن بودتا راه به آتش 
انداختن ابراهیم را بیابد  سرانجام به نزد آن زایر فارسی که به 
زیارت بتکدۀ بزرگ آمده بود، مراجعه کردند تا مگر چارۀ کار را 
برای شان نشان دهد  اوپیشنهادکرد تا فلقۀ باید ساخته شود )دنباله 

 (1درص
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 لیسۀ عالی حبیبیه

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و 
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 
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ودرآخرهرکدام از رأی جسورانه من تعجب مینمودنـد   ازمـن 
سوال کردند که رای شماچیست گفتم اوالباید تعـدیـالتـی کـه 
درمورد نظامنامه از طرف اعلیحضرت مواد مخالفه عادات وامـور 
منافیه شریعت را نسخ نموده وبه موادی که تقریبا موافـق آرای 
شماتصویب شدتبدیل نمود، گفتم )من وزراء را ازایـن انـقـالب 
مسؤل میدانم  و ازاعلیحضرت خواهش مـیـکـنـم کـه هـر)نُـه( 
نفروزیرهاراکه به پادشاه ورعیـت در ایـن دهسـال بـخـیـانـت 
رفتارنموده وحقیقت احوال رعیت را به پادشاه وحقیقت مقـاصـد 
پادشاه رابه رعیت ابال  ننموده اندمجازات شوند، زیرا این اشخاص 
ضررهای نظامنامه های قبلی رابحضور اعلیحضرت عرض وبـیـان 
نکردند و با آنکه هرکدام شان بصورت واضح مـیـدانسـت کـه 
سیاست حکومت  به عکس مجرای خواهش ملت درجریان اسـت 
واین ضدیت موجب تصادم وانفجار میگردد تالحظـه اخـیـرایـن 
خیانت خودراتعقیب کرده و حاال هم بهمان رویه خودثابت قـدم 
هستند، این هر)نه( نفروزیرهارا بدارسیاسـت آویـخـتـه وخـود 
اعلیحضرت با رعیت خود شخصا مفـاهـمـه نـمـوده مـقـاصـد 
آنهارابگوش خودمثل یک پدرمهربان که طلبات پسرهای خـودرا 
میشنود بشنود وبهمان شفقت پدری همگی خواهشات مـعـقـولـه 
فرزندان خودراتهیه وآماده بعض عرایض  و مقاصد شان که تماما 
غیرمعقول گفته میشود، درموضوع این طلبات به مواعظـه حسـنـه 
ومجادله حسنه آنهارامقتنع نماید  من گفته میتوانم که این عملـیـه 
موجب انضمام رعیت وپادشاه میگردد وباعث اتحادمـلـت شـده 

 خودشان که این آتش را افروخته اندخاموش مینمایند 
یکنفر ازوزیرهاکه بامن محبت شخصی داشت ودرمجلـس 
حاضربودبه یک آواز دهشتنـاک بـطـرف مـن دیـده خـطـاب 
نمودحضرت صاحب شما میخواهید همگی وزیرهار ا یکجا همین 
امروزبقتل رسانید گناه وزیرها چیست وبکدام دلیل یک شـخـص 
روحانی بلکه رئیس مشایخ افغانستان دفعتا به قتل نه نفر مسلـمـان 
رأی میدهد ؟گفتم شمابرآشفته نشوید وصـدای تـان رابسـیـار 
بلندنکنید من همین چند دقیقه پیش گناه وزیرهارامفـصـال بـیـان 
کردم بازهم تکرارمیکنم و وزرای حکومت را نسبت به پادشـاه ، 
رعیت وحکومت خاین میشمارم  و ایـن انـقـالب وشـورش را 
ازاثرفساد آنها میدانم وبرای خاموش کردن این آتش راه دیگری 
سرا  ندارم این وزیرهابه عقیده من باعث ترویج فسادشده اند و 
برای جلوگیری ازریختن خون ملیونها افغان ریختن)نه( نفرخایـن 
ومفسد راالزم میدانم  وزیرگفت شما ازکجا دانسـتـه ایـد کـه 
وزرابرای اعلیحضرت نتایج منفی تغیرسیاست شانرااظهـارنـکـرده 
اند؟ برایتان میگویم که من بارهابحضور  اعلیحضرت عرض کرده 
ام که این رویه مخالف منافع ملت است وموجب نـفـرت شـان 
میگردد ودرروزیکه اعلیحضرت ازخاک ایران داخل افغـانسـتـان 
میگردید من برایشان توسط شماوزیرهاخواهش  کردم که ملکـه 
معظمه لباس اوروپائی را همان جا بگذارند وبالباس افغانی همـان 
طوریکه ازمملکت خار  شده بود عینا همانطورداخل شوند، ولـی 
احوال من به اعلیحضرت نرسید، پس وقتیکه من ودیگرهمفکران 
من نظریات خودرابه حضوراعلیحضرت عرض کرده واعلیحضرت 
نشنیده اند، ملت خاین گفته نمیشود، اگـروزیـرهـا درآنـزمـان 
متفقاخرابیهای سیاسـت را بـحـضـوراعـلـیـحـضـرت عـرض 
میکردندوصادقانه ضرر استـبـداد وخـودرائـی اوشـانـرابـیـان 
مینمودندپادشاه مشوره شماهارانادیـده نـمـیـگـرفـت، امـاشـمـا 
ترسیدیدکه مبادا وظایف خود را ازدست بدهید  حاضرین باشنیدن 
اظهارات من چند دقیقه سکوت کردند، بعدرئیس مجلس خواهش 
کردکه مواد اعالن  را تصویب نمائیم لذا همگی به اتـفـاق آراء 

    -تعدیالت راکه اعلیحضرت معرفی نموده بودند امضا نمودیم 
اعالن باتعدیالت ههدهگانه  از طرف اعلیحضرت ایـن     

چنین تحریر شد)یاد  آوری مینمایم من تاامروزهرچه کـرده ام 
برای ترقی شما ملت وبه نیت  خیر شما بوده است هیچگاه آرزوی 
نداشتم وندارم که خالف دین اسالم وشرع شریف کاری بـکـنـم، 
حاالهم برای برداشتن تفرقه واختالف یک دقیقه اولتر مطالبـی را 
که سوء تفاهم واقع نموده است به صورتهای فوق اصالح نمودن 

 را منظورنمودم       ) امضاء امان اهلل خان (   
ضمناازطرف علماءعظام وسردار صاحبان وخوانین کـرام 

 دارالسلطنه کابل اعالمیه ذیل تحریرگردید: برادران باغیرت

 الکسندریه، ورجینیا        پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی

صفحاتی از سیر زندگیم در 
 (11)وصلت ودر هجرت

راستی وقتی درهجرت، درورجینیا کتابی را راجـع بـه 
زندگی عم مرحومم نویسندۀ فقید استادعبدالرشید لطیفی باکوشش 
دوست فرزانه ودانشمندم داکتر عنایت اهلل شهرانـی بـه رشـتـۀ 
تحریرآوردم، درمقدمۀ آن برای جلب توجه بیشتر خوانـنـدگـان 
ارجمند به کتابها وکتابخانه هاومطالعۀ آثارمـطـبـوع، اثـر یـک 
دراماتیست معاصرفرانسه )پول الیگر( رانیز ترجمه وتذکردادم که 
درپرده های جالب آن کتاب وکتابخانه وکتابدار، هریک بحـیـث 
ممثالن درام در کالبد هنرمندان تیاتر یکی پی دیگر روی صحـنـه 

 مقابل تماشاچیان ظاهر می شوند وچنین سخن می گویند :
هنگامیکه من میان دستهای توخوانـنـدۀ عـزیـز کتاب : 

وارجمندقرار میگیرم، صفحاتم رایکی پی دیگر ورق مـیـزنـی 
وباچشمان باریک بین وپراشتیاق به جمالت وکلماتم، که انعکاسی 
از فکر وروح و روان ودل وجان نویسنده است نظرمی انـدازی، 
فراموش نکن که من زنده هستم وجان دارم و روانمم باتـوسـخـن 
میگوید  بلی، ماکتابها موجودات سخنسرا هستیم وباخوانـنـدگـان 
خود باهرزبان و درهرزمان ودرهمه حال صحبت ومکالمه میکنیـم 
وهرگونه معلومات ودانش و تجربه وعبرت و انتـبـاه راتـقـدیـم 
میداریم  چه اسف انگیزاست اگرمردمی به صـفـحـات مـاچشـم 
نگشایند وبه مطالب ومحتویات ماتوجهی نداشته باشند  یقین است 
اجتماعی که ازچنین مردمی تشکیل یافته باشد، ازقافلۀ زمـان دور 

 مانده و راه سقوط واضمحالل رامی پیمایند  
درین وقت کتابدارکهن به سخن آمده میگوید : نـگـاه 
کنیدبه کتابهای عزیز، به گنجینه های تمام ناپذیرمـن، بـه ایـن 
سخنوران خاموش ولی پرمطلب و پر محتوا وآمادۀ هرنـوع نـطـق 
وبیان وتوضیح وتشریح ! هرروز صبح تاشام وگاهی هم شبها صدها 
خوانندۀ پرعطش وعالقمند وپهوهشگر ونیازمند علم وهنر و ادب 
و تاریخ، به بازدید ومطالعۀ اینهامی آیندوبه گنـجـیـنـۀ دانـش و 

 رشدفکری خود می افزایند    
ولی من قصۀ شهری رابه یاددارم که مردم وساکنان آن 
سال هابه یک مرض عجیب گرفتاربودند، عالیم عمدۀ مرض آنهارا 
بی عرضگی، بی تجربگی، سرآسیمگی، بی ثباتی، تشتت فکری و 
فقدان قضاوت سلیم تشکیل می داد  عامل این مرض همه گیر شهر 
مذکور، همانا دوری وبیگانگی وفقدان عالقه وبی مهری شان بـه 
کتاب ومطالعه بود، زیرا مهاجمین گوناگون درحمالت بی امـان 
خود برساکنین شهر، کتابها وکتابخانه هارا سوختانده ویا به تارا  
برده بودند، ودوستداران ومدافعین کتابها وکتابخانه هـا رامـورد 
خشم و زجر قرارداده، حقیر ومنزوی و فراری ساختـه بـودنـد  

 درعوض آنها متمردین و جاهالن وکوردالن جا گرفته بود  
لهذا سالهای متمادی، کتاب نویسان و کتابداران فرزانه و 
بشردوست دراین فکر واندیشه هستند که برای عال  مرض ایـن 
شهر، چطور روزنه های روشن کتابخانه هارا بازکنند ودر احـیـای 
مجدد حافظه وشعور اجتماعی ودانش وفرزانگی آنهـا وبـیـداری 
معنویات خوابیدۀ شان دست بکارشوند، تابردل وجان شان مرهـم 

 دنباله دارد( ) /»شفابگذارند   
********** 

چون بنابه سوء تفاهمی که دربین قطعات ملت و  –ملت افغانستان 
دولت افغانستان نظربه اجرای بعضی مسایل واقع شـدکـه انـهـم 
اکثریت ازتصویب مجلس لویه جرگه ملت بودونتیجتااجرای آن 
مسایل موجب هیجان بعض اقوام سمت مشرقی وغیره گـردیـده 
وبدبختانه در اکثر نقاط وعامله به جنگ انجامید این خدمتـگـاران 
دین مبین حضرت سید المرسلین صلی اهلل علیه وسلم وفـداکـاران 
ملت نجیب افغان ازین اختالف بین حکـومـت ومـلـت نـتـیـجـه 
بجزخساره ابدی واتالف نفوس جوانان رشیداین ملت و پول بیـت 
المال وادوات تحفظ وطن از اغیار چیزی دیگر نبـوده وحـالـت 
حاضره تأسف آور ما ضدعمل را برآیه کریمه )واعتصموابحبل اهلل 
جمیعا والتفرقوا( نشان میدهدمتآثرشده بیانیه که ازحضـورذات 

 ( 0شاهانه) ص

 مالقات با شاه امان اهلل
وملکه معظمه وعلیاحضرت صاحبه ودیگران بقندهار رفتند کـه 
خیلی موجب تشویش مردم گردید شماوزیرها بکدام دلیـل ایـن 
مشوره رابرای اعلیحضرت دادید ؟ وی گفت ملکه ثـریـاخـیـلـی 
ناراحت و مضطرب بود وحتی به آوازبلندگریه مـیـکـرد وایـن 
وضعیت اعلیحضرت را به درجۀ پریشان ساخت که نمی توانستند 
به أمورضروری توجه کند،اعلیحضرت برای اینکه ازگریه هـای 
ملکه صاحبه فار  شوند وبه تنظیم دفاع علیه شورشیـان مشـغـول 
گردند چنین امرفرمودندکه اوشان رابه قندهاربرسانند  گفتم ایـن 
نظریه نامعقول است چون وقتی اعلیحضرت عایله خودرا ازقلـعـه 
آهنین ارگ به قندهار میفرستند آیا من واهالی کابل که درخـانـه 
های کلوخی باخانوادهای خود زنده گی میکنیـم حـق نـداریـم 
ازاعلیحضرت سوال کنیم که )اعلیحضرتا شـمـا کـه فـامـیـل 
خودرابرای حفاظت به قندهارفرستاندید  ما بیچاره ها عیال وأطفال 
خودرابه کجابفرستیم تا از شرشورشیها درامان باشند( مـن شـمـا 
وزیران رامسؤل میدانم چون شما باید اعلیحضرت را ازتأثـیـرات 
منفی فرستاندن ملکه آکاه میساختید  عبداالحدخان گفت مـلـکـه 
ودیگر زنهای که درحرمسراءبودند بسیار ترسیده بودند وگـمـان 
میکردند که شورشیان به ارگ داخل شده وهتک حرمت میکننـد  
گفتم اگرشورشیها داخل ارگ شوند ایا جان اعلیحضرت بـخـطـر 
نمی افتد درصورتیکه اعلیحضرت نباشدملکه ثریاچگونه حـیـات 
خودرامیخواهد اعلیحضرت دراین مسئله خیلی ناعاقبـت انـدیشـی 
کرده اندباید ملکه ثریاودیگر زنهارا درزیرزمینی حرمسرای قیـد 
میکردند وخود مشغول دفاع ازوطن می شد شماوزیرها هیچوقـت 
حقیقت رابه اعلیحضرت نمیگوئید واعلیحضـرت هـم پـریشـان 
هستنـدونـمـیـتـوانـد ازهـمـه مسـائـیـل واجـراآت وارسـی 
نماید عبداالحدخان گفت وی مخالف این نظر بود ولی کسی به او 
گوش نداد  کفتم نمیتوانم این سخن شماراقبول نمایم   حاال اهالی 
کابل فکرمیکنندکه اعلیحضرت ارگ را ترک نمـوده وبـطـرف 
قندهارگریخته اگرهمین حاال اعلیحضرت به موترخود سوار نشده 
وبداخل شهردر بازارهاگردش نکنند من مطمئن هستم که امـنـیـت 
عمومی درداخل شهرمختل شده اشحاص بیسروپا به چوروچپـاول 
شروع میکنند ودرآنصورت شماکه وزیرداحله هسـتـیـد مسـؤل 
خواهید بود عالوتا فردا روز جمعـه اسـت وضـروراسـت کـه 
اعلیحضرت درمسجدپلخشتی که تجمع اکثریت مردم است بـرای 
ادای نمازجمعه تشریف ببرند، یقین که گردش اعلیحضرت دربازار 
ها وادای نماز جمعه در مسجد جامع باعث تسلی وموجب تـأمـیـن 
حیات او شان وسبب خوف شورشیان میگردد  عبداالحدخان گفت 
نظر شما بسیار خوب است من همین حاال میروم واین موضوع را 
بحضور اعلیحضرت عرض میکنم  دوباره داخل قصرشـد وبـعـد 
ازچند دقیقه به اطاق وزیردربارآمد وگفت اعلیـحـضـرت بـرای 
گردش برآمدندوفرمودندکه فرداحضرت صاحب همین جابه ارگ 
تشریف داشته باشندتانمازرابامن اداءنموده طعام چاشت راهم بامن 

 یکجا صرف نمایندگفتم بسیارخوب فرداحاضرمیشوم  
روزجمعه هشتم رجب ساعت یازده بجه قراروعده به ارگ 
رفتم وباامان اهلل خان به مسجدپلخشتی رفـتـیـم امـان اهلل خـان 
میخواست که نمازجمعه رامن امامت کنم ولی همینکه داخل إحاطه 
مسجد شدیم بسوی ازدحام نمازگزاران رفتم وبین مردم گد شـدم 
نماز راخطیب مسجد ادا نمود بعداز نمازاعلیحضرت نطق مختصری 
نموده اهالی راتسلی داد وبعد روانه ارگ شدند من وسردار عثمان 
خان وقتیکه به گلخانه رسیدیم معلوم شدکه اعلیحضـرت طـعـام 
راصرف نموده اند زیرامن درمسجد قدری معطل شده ومخلصـیـن 
مرا احاطه نموده ونگذاشتند بسرعت ازمسجدخار  شوم، طـعـام 

 برای من وسردارصاحب آوردند وبصرف آن مشغول شدیم 
درخالل این ایام که تاریخ ان )تعدیالت مواد نظامنامه(: 

بیادم نیست دربر  شمالی یک مجلس ازاعیان وعلما ومشایخ منعقد 
شد وتعدیالت مواد نظامنامه رامطرح مذاکره قرارداده هـرکـدام 
برای رفع شورش وإخمادآتش جنگ بقدر فکرخود چاره اندیشیده 
إظهاراتی مینمودند  من درین مجلس که بصفـت غـیـر رسـمـی 
حاضربودم یک فکریه بسیار عجیبه راإظهار نمودم که اعضـای و 
 رئیس مجلس دراول گمان کردند از راه هزل و مطایبه حرف میزنم 

 


